ANÁLISE DE TENDÊNCIA NAS PRECIPITAÇÕES
PLUVIOMÉTRICAS EM RELAÇÃO AO FENÔMENO ENOS EM
BORBA-AM
Resumo: O estudo analisou a ocorrência de tendência da precipitação pluviométrica no
município de Borba-AM e avaliou suas relações com o fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS).
Avaliou-se inicialmente a série temporal da média anual de 05 estações pluviométricas com 30 anos
de dados (1986 a 2015), para então proceder a caracterização de tendência. As séries temporais foram
obtidas no portal do HydroWeb da Agência Nacional das Águas (ANA), e submetidas a uma avaliação
preliminar (consistência, falhas diárias, mensais e anuais). Na análise da tendência foram aplicados
os testes não paramétricos de Mann-Kendall, Spearman e o Estimador Sen’s Slope. Os resultados
mostraram uma relação significativa tanto de diminuição como de elevação nos totais anuais nas
estações associados aos períodos de El Niño e La Niña com intensidades fortes, respectivamente.
Enquanto que os testes não paramétricos mostraram não haver mudanças estatisticamente
significativas, ao nível de confiança de 95% em todas as estações pluviométricas analisadas, podendo
ser associado ao fato de Borba-AM, ainda preservar características de floresta.
Palavras chaves: Tendências climáticas. Testes não paramétricos. Fenômeno ENOS.

ANALYSIS OF THE TREND IN TIMPORAL SERIES OF
PLUVIOMETRIC PRECIPITATIONS AND THE INFLUENCE OF
ENSO PHENOMENA IN BORBA-AM
Abstract: The study analised the occurrence of rainfall trends in the municipality of Borba-AM and
evaluated their relationship with the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) phenomenon. It was initially
evaluated the time series of the annual avarenge of 05 rainfall stations with 30 years of data (1986 to
2015), to then proceed to trend characterizacion. The time series were obtained from the HydroWeb
portal of the National Water Agency (ANA) and submitted to a preliminary assessment (consistency,
daily, monthly and annual failures). In the trend analysis, the non-parametric tests of Mann-Kendall,
Spearman and the Sen's Slope Estimator were applied. The results showed a significant relationship of
both decrease and elevation in the annual totals in the seasons associated to the periods of El Niño and
La Niña with strong intensities, respectively. While the non-parametric tests showed no statistically
significant changes, at the 95% confidence level in all rainfall stations analyzed, it may be associated
with the fact that Borba-AM still preserves forest characteristics.
Keywords: Climate trends. Non-parametric tests. Phenomena Enos.
1. INTRODUÇÃO

Diversos estudos sobre o comportamento das precipitações pluviométricas e sua
relação com outras variáveis climatológicas (temperatura, umidade relativa do ar, amplitude
térmica, dentre outras) e topográficas (altitude, altimetria, declividade, aspecto etc.), têm sido
desenvolvidos na Bacia Amazônica, como os realizados por Delgado et al. (2012) que avaliaram
a dinâmica de uso e cobertura da terra entre os anos de 2005 e 2010 em área de abrangência de
Cruzeiro do Sul; Marcuzzo et al. (2014) analisaram a precipitação pluvial e tendência futura
das chuvas na região Centro-Oeste e no Estado do Tocantins; Delgado e Souza (2014)
estudaram a tendência climática anual da precipitação e seu aproveitamento para fins não
potáveis em região da Amazônia Ocidental brasileira e Tejas (2012) analisou a variabilidade
climática, nos últimos 29 anos, a partir dos dados da Estação Meteorológica do Aeroporto
(82824-SBPV), localizada em Porto Velho/RO-Brasil, situada na Amazônia Meridional. Em
todos esses estudos a precipitação foi a principal variável aplicada.
No campo da investigação de ocorrência de tendências das precipitações
pluviométricas na Amazônia, tem sido evidenciada a existência de tendência nas precipitações,
como as identificadas no estudo de Paiva e Clake (1995) que indicavam a ocorrência de
tendências positivas e negativas ocorrendo aproximadamente com igual frequência sobre toda
a bacia, sendo as tendências significantes negativas mais comuns do que as positivas. Mais
tarde em 2013 Santos, Melo e Brito (2016) detectaram não ser possível afirmar categoricamente
a ocorrência do aumento ou diminuição dos índices extremos de precipitação nas últimas
décadas, podendo apenas afirmar que a anomalia de temperatura da superfície do mar (TSM)
destas áreas tem influência nos índices de precipitação no Estado do Amazonas.
Limberger e Silva (2016) identificaram ser o El Niño – Oscilação Sul (ENOS), o
principal fenômeno que influenciava a variabilidade da chuva na bacia amazônica concorrendo
para períodos mais secos em sua fase quente e períodos mais úmidos na fria. Também o
Atlântico apresentou papel importante na variabilidade da precipitação, especialmente por

modular o posicionamento da zona de convergência intertropical (ZCIT) e o transporte de
umidade para a bacia amazônica.
Assim, o presente estudo se propôs a caracterizar a ocorrência de tendências da
precipitação pluviométrica anual total no município de Borba-AM e avaliar suas relações com
o fenômeno El Niño – Oscilação Sul (ENOS), devido seu território integrar parte da unidade
de conservação o Parque Estadual do Matupiri.
O Parque Estadual do Matupiri está localizado no interflúvio Purus - Madeira, nas
bacias dos rios Matupiri e Amapá, nos municípios de Borba e Manicoré. Criado por meio do
Decreto Estadual nº 28.424 de 27 de março de 2009, pelo Poder Executivo do Estado do
Amazonas, o Parque possui área aproximada de 513.747 ha, é uma unidade de conservação de
proteção integral criada de forma estratégica juntamente com outras cinco Unidades de uso sustentável
para proteger as áreas florestais de influência da BR-319 contra os avanços dos impactos da revitalização
desta rodovia (UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO BRASIL, 2017).
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Borba localiza-se na Microrregião do médio Madeira no estado do
Amazonas com área de 44.251,7 km² e altitude de 24 metros. Sua população é de 34.452 habitantes e
densidade demográfica de 0,8 habitantes por km² no território do município, conforme censo
demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). O clima predominante
segundo a classificação climática de Köppen é o clima Equatorial, quente e úmido, com temperatura
média de 29 °C e precipitação anual média de 2.500 mm. Durante o ano são identificadas duas estações:
uma seca que vai de junho a setembro, e outra chuvosa de outubro a maio (SALOMÃO, 2013). No
município estão instaladas nove estações pluviométricas, as quais apresentam falhas de dados, com
exceção da estação ID 2. No presente estudo foram analisadas cinco estações (ID: 1, 2, 3, 4 e 5 com
séries históricas de dados de precipitação pluviométrica disponíveis no portal do HidroWeb da Agência
Nacional das Águas – ANA (2016) e apresentadas no Quadro 1. A Figura 1 mostra a distribuição
geográfica das estações pluviométricas selecionadas. A estação ID 1 apesar de no site da ANA constar
localização no município de Borba, quando plotada no mapa fica fora do território do município, mesmo
assim foi considerada no estudo.
Quadro 1: Estações pluviométricas localizadas no município de Borba/AM.
ID

Cód. ANA

Lat.

Long.

Total de Anos

1

758000

-7:20:20

-58:9:18

26

2

459000

-4:23:29

-59:35:54

30

3

458001

-4:13:51

-58:40:17

23

4

460001

-4:10:00

-60:48:00

14

5

458000

-4:24:54

-58:7:59

14

6

460002

-4:53:50

-60:1:31

2

7

461000

-

-

2

8

461001

-

-

6

10

559000

-5:41:0

-59:35:0

8

Fonte: www.snirh.gov.br

Fig. 1: Mapa de localização das estações pluviométricas como separador.

Fonte: Os autores, 2018.
As estações selecionadas possuem mais de dez anos de dados consecutivos e foram
preenchidas até atingirem os 30 anos necessários para análise, o período de estudo considerado foi 1986
a 2015, pois permitiu considerar que os processos cíclicos de curto prazo estejam incorporados, assim
como, a existência de estacionaridade nas séries. Para a série completa, a hipótese de estacionariedade
não pode ser garantida, diante da possibilidade de existência de tendências e ciclos na sua evolução
temporal. No estudo foram analisadas as precipitações médias anuais (PMA) e totais anuais (PTA).
Como essas estações apresentaram períodos sem dados de precipitação, com exceção da estação ID 2,
foram usadas estações fora da área de estudo, mas pertencentes a mesma bacia e sub-bacia hidrográfica
para o preenchimento das falhas mensais com 30 anos completos para o período de estudo.
O preenchimento de falhas foi por meio do método de regressão linear múltipla e validada
pelo teste paramétrico o Coeficiente de Pearson (r), com nível de significância de 5%, sendo o mesmo
considerado em todos os testes estatísticos do estudo. Para assegurar a consistência dos dados, após o
preenchimento das falhas nas séries de precipitação pluviométrica, realizou-se a análise do grau de
consistência dos dados disponíveis de cada estação, por meio do método da “Dupla Massa”
considerando a média das precipitações das estações de preenchimento. O método foi desenvolvido
conforme as orientações para consistência de dados pluviométricos definidas pela ANA (2012) que
consiste em selecionar os postos de uma região, acumular para cada um deles os valores mensais, se for
o caso, e plotar num gráfico cartesiano os valores acumulados correspondentes ao posto a validar (nas
ordenadas) e de outro posto confiável adotado como base de comparação (nas abscissas).
Concluída a etapa de preenchimento de falhas e consistência dos dados, efetuou-se a
oscilações climáticas de grande escala (fenômeno Sul – El niño e La
niña). Foram avaliadas as medidas de posição (média móvel) com periodicidade de 3 anos para cada
estação no período de 30 anos de dados consecutivos, já que o fenômeno ENOS possui tendência de

variar de três a sete anos. A Tabela 1 apresenta os anos de ocorrência do fenômeno ENOS.
programa Excel e apresentada na forma gráfica.
Tabela 1: ENOS – Anos e intensidade com base no Oceanic Niño Index (ONI).

Fonte: http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml
Em seguida foi realizado o estudo de caracterização de tendências significativas da
precipitação pluviométrica total anual na bacia em estudo, por meio dos testes não paramétricos de Mann
Kendall e Rho de Spearman por meio do programa estatístico BioEstat 5.0 e o estimador Sen's Slope
para quantificar a lâmina d’água, com uso do programa XLSTAT versão free.
3. RESULTADOS OBTIDOS
Os resultados obtidos para a precipitação média anual no período de 1986 a 2015, são
mostrados na Fig. 2, em que os anos 2008, 2009, 2013 e 2014 ficaram acima do limite superior do desvio
padrão da série, podendo ser considerados anos anormais com grandes volumes de precipitação em
especial 2013 e 2014. Ao comparar esses anos com a ocorrência do fenômeno ENOS, apenas o ano de
2008 estava sob a influência da fase positiva (La Niña) e com intensidade moderada, enquanto que 2009
sofreu influência da fase negativa (El Niño), também moderada. Os anos 1992 e 2015 ficaram abaixo
do limite inferior do desvio padrão, estando apenas 1992 sob a influência da fase negativa.
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Fig. 2: Precipitação Média Anual no período de 1986 a 2015, linha de tendência linear e desvio
padrão da série.

Anos

Ainda na Fig. 2, observa-se um conjunto de anos (80%) que se apresentaram com
precipitação dentro do desvio padrão, sendo então considerados anos normais, mesmo sendo anos de
ocorrência do fenômeno ENOS em qualquer que seja sua intensidade. Dessa forma, verifica-se que a
aplicação do desvio padrão na análise da influência do fenômeno ENOS sob as médias anuais de
precipitação não ser uma ferramenta adequada de análise de variabilidade climática quando relacionada
a efeitos climáticos, logo se optou pela aplicação de outra ferramenta estatística, a média móvel.
Os resultados da média móvel da precipitação total anual indicam que a influência das
oscilações climáticas de grande escala, em particular associadas às fases quente (El Niño) e fria (La
Niña) do fenômeno El Niño-Oscilação Sul, afetam a dinâmica climática por ocasionar mudanças no
regime das chuvas totais anuais no município de Borba-AM, como pode ser observado na Fig. 3 que
nos anos de ocorrência do fenômeno ENOS intenso o volume de precipitação aumentou ou diminuiu,
isto é, a precipitação apresentou variabilidade em torno da média móvel. Nesse sentido, durante os anos
de 1994 e 2007 os episódios de El Niño se manifestaram com intensidade fraca, é oportuno enfatizar
que no ano de 2007 ocorreu um La Niña com intensidade moderada, mesmo assim, a precipitação
apresentou comportamento semelhante aos anos de ocorrência intensa do fenômeno, como exemplo, os
anos de 2002 e 2010 que registraram El Niño e La Niña moderados.

Fig. 3: Média Móvel e sua relação com o fenômeno Enos.
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A influência do fenômeno ENOS sob as precipitações também foi identificada por Checi e
Saches (2013) na região do Alto Uruguai no período de 1957-2012, em que a maior parte dos anos da
série analisada demonstrou relação com o fenômeno El Niño, enquanto que o fenômeno La Niña pareceu
não ter afetado de modo significativo. Marcuzzo e Romero (2013) investigaram a correlação entre
ENOS e a precipitação máxima diária mensal e anual no Estado de Goiás, de 1977 a 2006 e demonstram
que os fenômenos climáticos denominados Niños afetam a dinâmica climática ocasionando mudanças
significativas no regime das chuvas máximas diárias, podendo aumentar ou diminuir o volume de
precipitação em períodos do El Niño e La Niña, respectivamente.
Na Amazônia Correia et al. (2013) mostraram que os mecanismos dinâmicos responsáveis
pela precipitação são afetados de forma diferente durante episódios de El Niño e La Niña, como as
anomalias de precipitação negativas (positivas) sobre os extremos norte/sul da Amazônia Ocidental,
durante episódios La Niña (El Nino) e anomalias positivas (negativas) na parte central. Destacando o
desmatamento intenso na Amazônia Ocidental, o que difere a área do presente estudo. Da mesma forma
Serrão et al. (2015) realizaram estudos na bacia do rio Solimões e os resultados mostraram que a
pluviometria foi drasticamente reduzida na região sudoeste em 2005. Já em 2010 toda a porção oeste e
sul da bacia foram afetadas durante a seca. Estando vinculado a ocorrência do fenômeno ENOS fase
positiva e do dipolo do Atlântico positivo, por serem fortes moduladores da precipitação na Amazônia.
Isso mostra que estudos pontuais na Amazônia podem diferir de resultados de estudos mais globais.
De fato, a variabilidade em torno da média móvel não reflete de forma satisfatória relação
com a ocorrência do fenômeno ENOS, entretanto, não reflete tendência, permitindo, testar a tendência
temporal das séries pelos testes não paramétricos apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Testes não paramétricos.
MK
n=
S=
TAUxy =
Z (TAUxy) =
(p) =

30
39
0,0897
0,6958
0,2433

Spearman
Número de pares =
Coeficiente de Spearman (rs)=
tcal=
(p)=
tcrit =

Sen
30
0,1230
0,6560
0,5172
0,6509

n=
N=
Med=
Sen

30
435
218
16,621

No teste de Mann Kendall foi confirmada a hipótese nula Ho, com nível de significância α
= 5%, pois Ztau< 1,96. Como também foi verificado na análise do teste de Spearman que validou a
confirmação de Ho para α = 5%, pois o |tcal| foi maior que o tcrit, validando a correlação ser
estatisticamente significativa indicando que a série é estacionária, o que também pode ser associado ao
fato do município de Borba apresentar baixa intervenção antrópica, ou seja, conserva características
naturais de floresta.
Apesar dos testes não paramétricos (Mann Kendall e Spearman), não revelarem tendência,
mas indicam o comportamento da inclinação da reta de precipitação ao longo do período de 30 anos
analisados, como confirmado pelo teste de Sen onde a lâmina líquida aumentou 16,621mm. O que se
pode validar é que apesar da interferência do fenômeno ENOS na precipitação total anual, não determina
a ocorrência de tendência.
Diferentemente dos resultados encontrados por Pinheiro, Graciano e Severo (2013) que
mostram uma tendência positiva dos máximos diários anuais ao longo do tempo, assim como
significativa elevação dos totais mensais e anuais na maioria das estações na região Sul do Brasil.
Da mesma forma Santos, Lucio e Silva (2015) avaliaram as tendências nas séries temporais
de precipitação diária em sub-regiões da Amazônia Brasileira e identificaram a ocorrência de tendências
positivas e negativas, no entanto, nem todas as tendências apresentaram significância estatística. Foram
encontradas tendências significativas no aumento do número de dias com precipitação acima dos quantis
50% e 95% nas sub-regiões do noroeste da Amazônia.
Silveira, Fernandes e Silva (2017) em estudo aplicado no distrito de Abunã localizado em
Porto Velho - Rondônia, por meio da análise de 31 anos de dados, avaliaram a tendência da série
histórica de precipitação pluviométrica e as influências dos eventos climáticos El Niño e La Niñaa e
identificaram a sazonalidade definida por duas estações distintas uma seca e a outra chuvosa,
caracterizando o comportamento hidrológico típico da região amazônica e com influência dos eventos
La Niña (88/90) e de El Niño (90/93), que resultou numa tendência de crescimento da precipitação.

4. CONCLUSÕES
Na avaliação das variações climáticas é importante caracterizar a presença de tendências nas séries
temporais de precipitação, em especial na Amazônia, por esta desempenhar importante papel na
regulação do clima, não apenas em escala local, mas também global. Daí a importância de estudar o
comportamento hidro climático de municípios que ainda preservam as florestas, como as unidades de
conservação.
Com os testes aplicados e as medidas de posição em especial a média móvel da precipitação total
anual das séries estudas foi possível observar que em grande parte dos anos, em função do teste
estatístico utilizado, com 5% de probabilidade, houve evidência de variação das precipitações em torno
da média móvel associado ao fenômeno ENOS, mas não se evidenciou tal variabilidade no estudo de
tendência, uma vez que a hipótese nula foi confirmada em todos os testes adotados, mostrando apenas
o sentido da inclinação da reta das precipitações. Dessa forma é possível concluir que não são

evidenciadas variabilidades significativas nas precipitações analisadas, podendo ser consideradas
estacionárias com base nesses resultados.
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