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RESUMO 

 

 O conhecimento do comportamento dos regimes de vazões e precipitações é muito 

importante para o planejamento e a gestão dos Recursos Hídricos. Muitos estudos 

hidrológicos partem da premissa de estacionariedade das séries históricas dos dados 

utilizados, tornando então necessária a análise de tendências. Nesse contexto, o objetivo deste 

estudo foi analisar se há presença de tendências nas séries históricas de dados de vazão e 

precipitação do estado de Rondônia disponibilizados pela Agência Nacional de Águas. Para a 

análise foram escolhidos os testes de MannKendall e Pettitt que são recomendados pela 

Organização Mundial de Meteorologia. O teste de Pettitt detectou mudanças bruscas para a 

maioria das estações nos meses de junho, agosto e setembro, o que pode ser atribuído ao fato 

de que esses meses são de baixa incidência pluviométrica ou até mesmo nenhuma ocorrência 

de chuva, resultando em mudanças nos índices de precipitação e vazão. O teste de 

MannKendall encontrou tendências em menor número. Ambos testes encontraram tendências 

e mudanças bruscas nas estações pluviométricas de Abunã, Ariquemes, Cerejeiras, Colorado, 

Fazendo Rio Branco, Ji-Paraná, Mineração Ponte Massangana, Nova Califórnia, Pedras 

Negras, Rolim de Moura, Rondominas (Barrocas), Santo Antônio e Theobroma e as estações 

fluviométricas de Abunã, Fazendo Flor do Campo, Pedras Negras e Santa Isabel chegando a 

um total de 43% e 25% das estações pluviométricas e fluviométricas respectivamente com 

tendência. 

Palavras-chave: teste de Mann-Kendall, teste de Pettitt, estacionariedade. 
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ABSTRACT 

 

 The knowledge of standard behavior is very importante for the planning and the 

management of hydrical resources. A loto of hydrological studies starting conception of 

stationary in times series of used datas became then needed the trend analysis. In this sense, 

the aim was analyse if it has the presence of trends in the times series of flow and 

precipitation datas of the Rondonia available for the Water National Agency. To the analysis 

the tests chosen were Mann-Kendall and Pettitt that are recommended by World 

Meteorological Organization. The Pettitt test. The Pettitt test found sudden changes in the 

most of stations in this months of june, august and september. This fact can be assigned that 

this months has less precipatation than other months and one year that rain more than the 

normal can cause this sudden change. The Mann-Kendall test found trends in some stations. 

Both tests found trends and sudden changes in rainfall stations of  Abunã, Ariquemes, 

Cerejeiras, Colorado, Fazendo Rio Branco, Ji-Paraná, Mineração Ponte Massangana, Nova 

Califórnia, Pedras Negras, Rolim de Moura, Rondominas (Barrocas), Santo Antônio and 

Theobroma and the fluviometric stations of Abunã, Fazendo Flor do Campo, Pedras Negras 

and Santa Isabel with a total of 43% and 25% of rainfall and fluviometric stations respectively 

with trends. 

Keywords: Mann-Kendall test, Pettitt test, stationary. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos a discussão acerca da disponibilidade e uso dos recursos hídricos 

vem se intensificando e tornando-se tema frequente de diversas vertentes como o meio 

acadêmico, industrial, político, etc. Explica-se, esse interesse surge diante da possibilidade de 

mudanças no clima e possíveis impactos sobre os recursos hídricos.  

Nesse contexto, são publicados estudos e relatórios como o do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) com cenários futuros 

que envolvem, entre outros, mudanças de temperatura e escassez de recursos hídricos. Dessa 

forma, podem ser sancionados projetos de lei que visam proteger os recursos hídricos e definir 

usos prioritários. 

A Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997 instituiu a Política Nacional dos Recursos 

Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SNGRH).  

A água é um bem de domínio público, limitado, dotado de valor econômico e tendo 

como usos prioritários, em situação de escassez, o consumo humano e a dessedentação de 

animais. (BRASIL, 1997). 

A referida Lei também instituiu que a gestão dos recursos hídricos deve ser feita de 

forma descentralizada contando com a participação integrada do Poder Público, dos usuários e 

das comunidades. Também indica a bacia hidrográfica como unidade territorial para a 

implementação da PNRH e atuação do SNGRH. Ainda como parte das disposições da lei, 

estão os planos diretores que visam orientar e instaurar a PNRH. (BRASIL, 1997). 

A Gestão de Recursos Hídricos de forma descentralizada é um dos desafios instituídos 

pela Lei 9.433. Nesse sentido, em 17 de julho de 2000 foi criada a Lei 9.984, que por meio do 

Decreto n° 3.692 de dezembro do mesmo ano instituiu a criação da Agência Nacional de 

Águas (ANA), que desde então tornou-se a entidade federal responsável por implementar a 

PNRH. (BRASIL, 2000). 
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No contexto de bacias hidrográficas, estão os comitês de bacia, instrumentos que 

visam descentralizar a gestão dos recursos hídricos (ANA, 2011). Foram instituídos antes 

mesmo da PNRH e evoluíram gradualmente de acordo com a necessidade de gestão adequada 

e evolução da legislação até suas atribuições atuais. 

A composição dos comitês de bacia, como parte da gestão participativa, é feita pelo 

poder público – municípios, estados, legislação – pelos usuários – comércio, indústria – e 

comunidade – ONG’s, universidades e residências em geral (ANA, 2011). O papel das 

universidades então torna-se de extrema importância, visto que contribuem através de estudos 

com o capital intelectual na gestão desses comitês de bacia. 

Andrade (2011) ressalta que para estabelecer a gestão dos recursos hídricos, assim 

como os serviços de outorga, se faz necessário conduzir diversos estudos como regimes de 

vazão, incidência de precipitação e o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo 

usos preponderantes da água.  

Os cenários de mudanças climáticas poderão resultar em variações sazonais de 

temperatura, com possíveis modificações no equilíbrio do ciclo hidrológico (VICTORIA et al, 

2002). Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar se há presença de tendências nas 

séries históricas de dados de precipitação e vazão nas estações pluviométricas e 

fluviométricas presentes no estado de Rondônia. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Desenvolvimento Econômico 

Ao longo das últimas décadas o Brasil vem desenvolvendo planos e estratégias para 

acelerar o crescimento, muitos deles com enfoque para a região amazônica (RONDÔNIA, 

2008). Fearnside e Laurence (2012) discorrem a respeito da importância desses planos para o 

desenvolvimento econômico e ambiental do país, com efeitos sobre licitação e financiamento 

de obras públicas, bem como os processos de licenciamento ambiental.  

O estado de Rondônia está localizado no arco do desflorestamento, uma extensa região 

delimitada ao longo do limite sul da área de transição, entre o cerrado e a floresta. Nessa área 

encontram-se elevados índices de desmatamento, ocasionados pela extração de madeira e hoje 

principalmente pelo avanço da fronteira agrícola sobre a floresta. Grande parte da força 

econômica do estado é proveniente da atividade de sua pecuária, tornando-o conhecido como 

o “estado natural da pecuária” (COHEN, 2007) 

Oliveira (2011) evidencia que o início da ocupação de Rondônia se deu a partir da 

década de 1970, com conflitos regionais e o planejamento desordenado tornando-se evidentes. 

Stolerman (2014) relata que o início dessa ocupação se deu através de grupos estabelecidos 

pela política determinada pelo estado e combinando-se com populações indígenas locais 

formaram as comunidades conhecidas hoje como tradicionais. O mesmo autor argumenta que 

além das práticas de uso e exploração dos recursos naturais, houveram as construções das 

usinas para geração de energia e tornaram-se a realidade dos estados que formam a Amazônia 

brasileira. 

O grande potencial hídrico da região atualmente está sendo explorado com a 

construção das usinas hidrelétricas no Rio Madeira. As obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do Governo Federal têm no estado como foco a matriz energética. Para o 

projeto de implantação dessas usinas, bem como para o gerenciamento de grandes obras de 

Engenharia, é importante quantificar o impacto das alterações climáticas, como as possíveis 

mudanças nos regimes de vazão e precipitação (ALVES e THOMAZ JÚNIOR, 2011). 

Segundo Rodrigues e Oliveira (2012), o Brasil é a quarta nação que mais utiliza 

recursos hídricos para gerar energia, com 57,5 GW e o estado de Rondônia, com as usinas do 

Rio Madeira constituem parte importante do planejamento estratégico para geração de energia 

no país. Quando concluídas, as obras de Santo Antônio e Jirau devem fornecer 

aproximadamente 7.000 MW (BRASIL, 2015). 
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Alves e Thomas Júnior (2011) citam os efeitos regionais provenientes dessas grandes 

obras e das usinas instaladas no Complexo do Madeira. Para os projetos desse porte, bem 

como para o gerenciamento de grandes obras de Engenharia, é importante quantificar as 

possíveis variações nos índices de vazão e precipitação.  

 

1.2 Mudanças Climáticas 

 As mudanças climáticas que o planeta vem sofrendo ao longo dos últimos séculos, 

com reflexos como o aumento de temperatura, dividem opiniões na comunidade acadêmica. 

Há quem defenda que as mudanças climáticas fazem parte do ciclo natural terrestre, desde 

variações mais curtas até outras de maior período com relação à diminuição e aumento da 

temperatura e fenômenos como secas ou precipitações mais rigorosas. No outro lado da 

vertente, cientistas defendem que as ações antrópicas são as maiores responsáveis nos locais 

onde se detectaram essas alterações nas pesquisas. 

Kassai (2012) em síntese revela que a linha conservadora argumentava sobre as 

variações climáticas dos últimos dois séculos como extrema descontinuidade proveniente de 

oscilações naturais.  

Em contrapartida, vem ganhando consenso arguições com as de Guerra et al., (2010) 

que ressaltam não haver mais argumentos científicos que possam negar a influência da ação 

antrópica com relação as mudanças climáticas. Citam também a aceleração desses efeitos a 

partir da Revolução Industrial com a queima de combustíveis fósseis. 

Furlan (2009) destaca a importância da cobertura vegetal e a influência que suas 

modificações podem causar ao ciclo hidrológico, como as que estão sendo vistas ao redor do 

planeta. Estas mudanças podem ser relacionadas, por exemplo, ao acréscimo de temperatura 

global, tornando interessante analisar as séries temporais de precipitação e vazão, com o 

objetivo de procurar efeitos similares em seus regimes. 

As previsões de cenários de mudanças climáticas sugerem variações de temperatura, 

com consequentes modificações no equilíbrio do ciclo hidrológico, em regimes de 

precipitações e consequentemente na vazão dos rios (LIBERATO, 2010). 

O uso e ocupação do solo, bem como as mudanças climáticas são fatores que alteram a 

temperatura média e os valores da precipitação e que aumentam a variabilidade dos eventos 

de precipitação, podendo causar inundações e secas mais frequentes (ALEXANDRE, 2009; 

COELHO, 2013; SANTOS et al., 2008; VANZELA, 2010). 
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1.3 Estatística: Análise de Tendência 

Santos (2012) destaca a importância de se utilizar dados confiáveis e homogêneos em 

estudos climáticos, especialmente os que analisam variabilidade do clima. Furlan (2009) cita 

que os dados hidrológicos do estado de Rondônia carecem de uma análise detalhada acerca de 

possíveis modificações na precipitação. O mesmo autor classifica os estudos atuais como 

inconclusivos, no que se trata de detectar a presença, ausência de tendências ou mudanças 

bruscas nas séries de dados hidrológicos. 

Segundo Coelho (2013) a suposição de estacionariedade em séries de dados 

hidrológicos de vazão ou precipitação é necessária para projetos de recursos hídricos. Santos 

(2012) define estacionariedade como uma série de dados inalterada com o passar do tempo, 

ou seja, suas propriedades estatísticas (média, variância e covariância) são invariantes no 

tempo. Silva (2011) define precisão como uma medida de concordância entre determinações 

repetidas de uma amostra. É usualmente quantificada como o desvio padrão de uma série de 

medidas. 

Yevjevich (1972) define tendência em uma série temporal como uma mudança 

sistemática e contínua em qualquer parâmetro de uma dada amostra, excluindo-se mudanças 

periódicas ou quase periódicas. 

O teste de Mann-Kendall é um teste não-paramétrico (Mann, 1945; Kendall, 1975), 

sugerido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) para avaliação da tendência em 

séries temporais de dados ambientais. 

 Lopes e da Silva (2013), utilizaram o teste de Mann-Kendall para analisar tendências 

na precipitação do estado do Ceará, constatando tendência significativa para a diminuição dos 

índices pluviométricos. 

 Oliveira e Silva (2013) destacam que tem sido perceptível a variabilidade anual e 

sazonal da precipitação no RN, como grandes períodos secos e outros bastante chuvosos 

relacionando este fenômeno a mudanças climáticas. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Base de Dados 

A Tabela 1 apresenta a localização das estações fluviométricas do Estado de Rondônia 

que foram utilizadas no estudo. 

Tabela 1 – Localização das estações fluviométricas utilizadas no estudo. 

Código ANA Nome da Estação Lat (°) Long (°) 

15320002 

15430000 

Abunã 

Ariquemes 

-9,703 

-9,925 

-65,364 

-63,071 

15552600 Fazenda Flor do Campo -11,748 -60,867 

15431000 Fazenda Rio Branco -9,886 -62,984 

15250000 Guajará-Mirim -10,792 -65,347 

15565000 Jarú -10,445 -62,465 

15560000 Ji-Paraná -10,873 -61,935 

15432000 Mineração Ponte Massangana -9,760 -63,287 

15150009 Pedras Negras -12,851 -62,899 

15558000 Pimenta Bueno -11,683 -61,192 

15130000 Pimenteiras -13,485 -61,050 

15575000 Piratininga -9,347 -61,934 

15552700 Ponte Comemoração -11,670 -61,181 

15400000 Porto Velho -8,748 -63,916 

15550000 Santa Isabel -8,798 -63,710 

15580000 Tabajara -8,932 -62,055 
Fonte: Agência Nacional de Águas 
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A Figura 1 apresenta as estações fluviométricas do estado de Rondônia utilizadas.

 

 

Figura 1 – Estações Fluviométricas do Estado de Rondônia. 
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A Tabela 2 apresenta a localização das estações pluviométricas do Estado de Rondônia 

que foram utilizadas no estudo. 

Tabela 2 – Localização das estações pluviométricas utilizadas no estudo. 

Código ANA Nome da Estação Lat (°) Long (°) 

9650001 

963000 

Abunã 

Ariquemes 

-9,703 

-9,931 

-65,364 

-63,056 

1360001 Cerejeiras -13,196 -60,823 

1360000 Colorado do Oeste -13,114 -60,548 

1063000 Escola Caramurú     -10,505 -63,646 

961003 Fábio (Boliche) -9,681 -61,978 

963004 Fazenda Rio Branco -9,887 -62,987 

1065002 Guajará-Mirim -10,792 -65,347 

1062001 Jarú -10,445 -62,465 

1061001 Ji-Paraná -10,849 -61,930 

1160000 Marco Rondon -12,015 -60,855 

962001 Mineração Jacundá      -9,179 -62,953 

962000 Mineração Oriente Novo -9,586 -62,393 

1063001 Mineração Ponte Massangana -9,760 -63,287 

1062003 Mirante da Serra -11,003 -62,656 

966000 Nova Califórnia -9,755 -66,611 

964001 Palmeiral -9,5163 -64,812 

1262000 Pedras Negras -12,851 -62,899 

966001 Pedreiras -9,690 -65,993 

1161001 Pimenta Bueno -11,683 -61,192 

1360002 Pimenteiras -13,479 -61,046 

863000 Porto Velho -8,766 -63,916 

1264000 Príncipe da Beira -12,426 -64,422 

1161002 Rolim de Moura -11,749 -61,776 

1161003 Rondominas (Barrocas) -10,516 -62,001 

963001 Santo Antônio Br-364 -9,260 -63,161 

1062002 Seringal 70 -10,236 -62,627 

15580000 Tabajara -8,933 -62,053 

1062004 Theobroma -10,236 -62,345 

1161000 Vista Alegre -11,440 -61,483 
Fonte: Agência Nacional de Águas 
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A Figura 2 apresenta as estações pluviométricas do estado de Rondônia utilizadas. 

 

Figura 2 - Estações Pluviométricas do Estado de Rondônia. 

 

Os dados pluviométricos e fluviométricos - precipitação e vazão respectivamente - das 

estações foram obtidos gratuitamente através do Sistema de Informações Hidrológicas 

(HidroWeb - http://hidroweb.ana.gov.br/), sítio coordenado pela ANA. 

 Após a obtenção dos dados, foi utilizado o software Hidro, disponibilizado também 

pelo sítio HidroWeb para a tabulação dos dados e a identificação das séries históricas que 

apresentavam falhas. Cada estação possui seu próprio banco de dados e sua série temporal. 

Algumas estações possuem um banco de dados mais extenso, enquanto outras possuem um 

banco de dados menor. Adotou-se então o critério de que as estações necessitavam ter uma 

série temporal de ao menos 20 anos, sendo então descartadas as que não obedeciam ao critério 

estabelecido. O software utilizado para rodar as análises estatísticas foi software livre R-

Studio. 

 

2.2 Testes Estatísticos 

Os testes de Mann-Kendall e Pettitt foram os escolhidos para a análise estatística. 

Justifica-se essa escolha pelo fato destes testes poderem ser aplicados para uma série temporal 

não contínua. 
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Com os resultados obtidos através da aplicação dos testes de Mann-Kendall e de Pettitt 

pode-se obter informações relevantes que poderão posteriormente servir como complemento 

para estudos hidrológicos conduzidos na região. 

Teste de Mann-Kendall - O método estatístico de Mann-Kendall, é um teste não-

paramétrico, ou seja, “não estão condicionados por qualquer distribuição de probabilidades 

dos dados em análise” (FERREIRA, 2010). O teste de Mann-Kendall (MANN, 1945; 

KENDALL, 1975), proposto inicialmente por Sneyers (1975), considera que, na hipótese de 

estabilidade de uma série temporal, a sucessão de valores ocorre de forma independente e a 

distribuição de probabilidade deve permanecer sempre a mesma (série aleatória). 

Considerando uma série temporal de Yi de n termos (1≤ i ≤ n); e estatística do teste é dada 

por: 

        n 

S =  ∑ sinal (Yj – Yi)          (1) 
         j=i+1 

 

Em que sinal(x) = 1 para x > 0; sinal(x) = 0 para x = 0; sinal(x) = -1 para x < 0. Para 

séries com grande número de termos (n), sob a hipótese nula (H0) de ausência de tendência, S 

apresenta uma distribuição normal com média zero e variância: 

 

Var(S) = n(n −1)(2n − 5)/18          (2) 

 

Testando a significância estatística de S para a hipótese nula usando um teste bilateral, 

esta pode ser rejeitada para grandes valores da estatística Z, que é dada por: 

    

 {S - 1/Var(S) se S > 0 

Z= {0  se S = 0 

 {S + 1/Var(S) se S < 0        (3) 

 

Com base na análise da estatística Z é tomada a decisão de aceitar ou rejeitar Ho, ou 

seja, pode-se confirmar a hipótese de estabilidade dos dados ou rejeitá-la a favor da hipótese 

alternativa (de existência de tendência nos dados). O sinal da estatística Z indica se a 

tendência é crescente (Z > 0) ou decrescente (Z < 0). Em um teste bilateral para tendência, Ho 

deve ser aceita se ≤|Z Z| α/2, em que o valor de Zα/2 é obtido da Tabela normal padrão. 
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Teste de Pettitt - O teste de Pettitt (PETTITT, 1979; MORAES et al., 1995) utiliza 

uma versão do teste de Mann-Whitney, no qual se verifica se duas amostras X1,....Xt e Xt+1, 

....,XT são da mesma população. A estatística Uk,T faz uma contagem do número de vezes 

que um membro da primeira amostra é maior que o membro da segunda. Sua formulação 

matemática é baseada no número de ordem correspondente à ordenação crescente dos valores 

ou elementos da série. A estatística do teste é definida para cada ponto da série, sendo obtida 

por: 

k 

Uk = 2 ∑ Oi – K (n+1)         (4) 

           i=1 

 

Em que n, total de elementos da série; k=1, 2, (n-1) e Oi, ordem da i-ésima 

observação, quando os valores da série Y1,..., Yn são ordenados em ordem crescente. O valor 

de k, que corresponde ao máximo em valor absoluto de Ui, é estimado como o ano onde 

ocorre a mudança. Assim, a estatística K(t) do teste de Pettitt será: 

K (t) = max |Uk|          (5) 

 1≤k≤n 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados das análises obtidas foram dispostos em tabelas. Estão organizados nos 

tópicos estações pluviométricas e estações fluviométricas, respectivamente. 

3.1 Estações Pluviométricas 

A Tabela 3 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a estação 

de Abunã. Foi detectada tendência através do teste de Mann-Kendall para o mês de outubro 

na referida estação. O teste determinou que a precipitação está diminuindo. Mudanças 

Bruscas pelo teste de Pettitt foram detectados nos meses de março e dezembro. 

 

Tabela 3 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da estação 

pluviométrica Abunã entre os anos de 1976 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,4264505 0,1603 

Fev 0,7763884 0,0644 

Mar  0,4585587 0,0009* 

Abr 0,4767291 0,2623 

Maio 0,3771382 0,4937 

Jun 0,9173419 0,5139 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,8868266 0,4940 

Ago  0,9095458 0,4557 

Set 0,1589899 0,2850 

Out 0,04981015* 0,5134 

Nov 0,9024333 0,0599 

Dez 0,2389095 0,0158* 

         Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

Diferentemente de Furlan (2009) que apresentou dados estacionários para a estação de 

Abunã, os resultados apresentaram acréscimo da precipitação no mês de outubro, porém pode 

ser variações atribuídas a oscilações normais do clima. O aumento da precipitação aconteceu 

em um mês onde as chuvas são mais frequentes podendo ser indício de chuvas mais intensas. 

A Tabela 4 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a estação 

de Ariquemes. Ambos testes aplicados à estação detectaram tendência no mês de abril. O teste 

estatístico de Mann-Kendall revelou que a tendência encontrada é para o decréscimo da 

precipitação no referido mês. O teste de Pettitt encontrou uma mudança brusca no regime de 

precipitação no mês de julho. Essa mudança sendo detectado no mês de julho pode ser 

atribuída ao fato de que nesse mês o regime de chuvas é de baixa incidência comparada à 

média da estação e em muitos anos até mesmo não chove, portanto, um ano que apresente 

chuvas nesse mês ou altos índices pode ser considerado uma exceção. 
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Tabela 4 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica Ariquemes entre os anos de 1975 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,3530961  0,3712 

Fev 0,2444157  0,1424 

Mar  0,292568  0,0752 

Abr 0,03034952*  0,0410* 

Maio 0,7715352  0,6845 

Jun 0,7325372  0,3175 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,9798079 0,0003* 

Ago  0,7424805 0,6814 

Set 0,4658974 0,0494 

Out 0,573849 0,6419 

Nov 0,2699002 0,0955 

Dez 0,4981364 0,3032 

          Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a estação 

de Cerejeiras. Foi detectada tendência através do teste de Mann-Kendall para o mês de 

outubro na referida estação. O teste determinou que a precipitação está diminuindo. Mudanças 

Bruscas pelo teste de Pettitt foram detectados nos meses de junho e julho.  

 

Tabela 5 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica Cerejeiras entre os anos de 1983 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,3553105 0,2083 

Fev 0,4459566 0,3119 

Mar  0,570323 0,2014 

Abr 0,6037644 0,3395 

Maio 0,5270983 0,4295 

Jun 0,7044535 0,0293* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0, 9053813 0,0005* 

Ago  0,8101538 0,3844 

Set 0,9289076 0,2888 

Out 0,02958957* 0,2524 

Nov 0,7827941 0,6868 

Dez 0,2766964 0,1784 

         Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a estação 

de Colorado do Oeste. Os testes de Mann-Kendall e Pettitt detectaram tendência no mês de 

fevereiro. No ano de 2000 a precipitação de 169 mm, abaixo da média da estação que é de 

quase 300 mm na estação, podendo este ser o motivo da mudança brusca detectada na estação. 

O teste de Mann-Kendall revelou tendência de aumento na estação para os meses de fevereiro 

e setembro.  

 

Tabela 6 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica Colorado do Oeste entre os anos de 1983 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,1739206  0,1535 

Fev 0,02486285*  0,0334* 

Mar  0,227463  0,4954 

Abr 0,8456881  0,1634 

Maio 0,314631  0,5277 

Jun 0,3609997  0,2608 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,3889079 0,1117 

Ago  0,7613068 0,4259 

Set 0,001240853* 0,2693 

Out 0,2182379 0,4259 

Nov 0,945797 0,6854 

Dez 0,6585566 0,2059 

         Nota: *Significativo ao nível de 5% 
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A Tabela 7 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a estação 

de Escola Caramurú. Não foi detectada nenhuma tendência com o teste de Mann-Kendall. 

Foram detectadas mudanças bruscas nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, 

julho e setembro com o teste de Pettitt, porém nenhuma das mudanças foram detectadas no 

mesmo ano. 

 

Tabela 7 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica Escola Caramurú entre os anos de 1978 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,4234096  0,0325* 

Fev 0,6999148  0,0356* 

Mar  0,6999148  0,0056* 

Abr 0,5833042  0,0145* 

Maio 0,8240094  0,0881 

Jun 0,1200923  0,0100* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,5814554 0,0548* 

Ago  0,5379491 0,2524 

Set 0,338683 0,0498* 

Out 0,9629251 0,1130 

Nov 0,6531879 0,3016 

Dez 0,4767291 0,0053 

         Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a estação 

de Fábio – Boliche. Foram detectadas mudanças bruscas nos meses de janeiro e agosto com o 

teste de Pettitt. No mês de janeiro do ano de 2001 foi registrada uma precipitação de 131 mm, 

valor bem inferior à média da estação que é de 330 mm, podendo esta ser a causa da mudança 

brusca detectada. Já no mês de agosto no ano de 1999, que foi detectada a mudança brusca, 

não houve registro de precipitação.  

 

Tabela 8 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Fábio – Boliche entre os anos de 1987 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,1856071           0,0203* 

Fev 0,3678301  0,2183 

Mar  0,8659362  0,7094 

Abr 0,251753  0,1020 

Maio 0,1383704  0,3775 

Jun 0,07935384  0,3231 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,05168625 0,3000 

Ago  0,3962816 0,0031* 

Set 0,7387187 0,4517 

Out 0,1856071 0,3279 

Nov 0,7669645 0,2546 

Dez 0,1384098 0,2008 

         Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a estação 

de Fazenda Rio Branco. O teste de Mann-Kendall apontou tendência ao aumento da 

precipitação no mês de janeiro. O teste de Pettitt detectou mudanças bruscas nos meses de 

julho e dezembro.  
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Tabela 9 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Fazendo Rio Branco entre os anos de 1980 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,000998225*  0,1455 

Fev 0,4101197*  0,2046 

Mar  0,0539575  0,5448 

Abr 0,9208048  0,2046 

Maio 0,7922384  0,0970 

Jun 0,9247965  0,2787 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,3962816 0,0000* 

Ago  0,5168625 0,0548 

Set 0,5633464 0,4954 

Out 0,6585566 0,2207 

Nov 0,1105056 0,2246 

Dez 1  0,0194* 

         Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Guajará-Mirim. Não foram detectadas tendências ou mudanças bruscas na 

realização dos dois testes para a referida estação. 

 

Tabela 10 –Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Guajará-Mirim entre os anos de 1980 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,5402387  0,4765 

Fev 0,8743914  0,2847 

Mar  0,6353223  0,3059 

Abr 0,5317038  0,1386 

Maio 0,2972515  0,2779 

Jun 0,2105389  0,1109 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,4410008 0,3000 

Ago  0,4410008 0,5860 

Set 0,5937387 0,4632 

Out 0,5317038 0,1672 

Nov 0,05531644 0,6139 

Dez 0,4179302 0,0971 

         Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Jarú. Não foram detectadas tendências ou mudanças bruscas na realização dos dois 

testes para a referida estação. 

 

Tabela 11 - Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Jarú entre os anos de 1977 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,783544  0,3007 

Fev 0,6507935  0,4631 

Mar  0,2323116  0,1476 

Abr 0,2631453  0,2156 

Maio 0,4283067  0,1794 

Jun 0,7401041  0,0099 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,485424 0,1751 

Ago  0,9323244 0,3007 

Set 0,9208048 0,2565 

Out 0,5044307 0,5134 

Nov 0,7232069 0,3310 

Dez 0, 4403194 0,3767 

         Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 12 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Ji-Paraná. O resultado do teste de Mann-Kendall para esta estação apresentou 

tendência no mês de janeiro e com a aplicação do teste de Pettitt foi detectada mudança 
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brusca na série no mês de janeiro. Assim, pode-se afirmar que está havendo uma tendência de 

aumento do total precipitado na estação. Entretanto, há de se levar em consideração que o 

período da série de dados encerra-se no ano de 1997 podendo então afetar o desempenho 

estatístico dos testes. 

 

Tabela 12 - Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Ji-Paraná entre os anos de 1975 a 1997. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,01530746*  0,0267* 

Fev 0,3975874          0,0612 

Mar  1   0,7140 

Abr 0,6946445  0,5309 

Maio 0,9278178  0,2405 

Jun 0,6927799  0,5167 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,6851523 0,1845 

Ago  0,9323244 0,3197 

Set 0,4462707 0,6156 

Out 0,080417 0,0566 

Nov 0,3975874 0,2741 

Dez 0,8656491 0,1845 

        Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 13 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Marco Rondon. O resultado do teste de Mann-Kendall para esta estação apresentou 

tendência no mês de abril, entretanto com a aplicação do teste de Pettitt não foi detectada 

mudança brusca na série para o referido mês. Com a aplicação do teste de Pettitt foi detectada 

mudança brusca na série nos meses de junho e julho. Para esses meses a detecção de mudança 

brusca pode ser atribuída ao fato de que em muitos anos da série temporal não ocorrem 

chuvas neste período, sendo então um ano que contém chuvas nesse mês uma mudança no 

padrão. 

 

Tabela 13 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Marco Rondon entre os anos de 1977 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,361453  0,1751 

Fev 0,155566          0,0807 

Mar  0,4775709  0,6527 

Abr 0,9763471  0,0443* 

Maio 0,2699002  0,4762 

Jun 0,6365187  0,0036* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,3439918 0,0000* 

Ago  0, 8331266 0,4186 

Set 0,4064433 0,1717 

Out 0,3580352 0,4057 

Nov 0,155566 0,3161 

Dez 0,4375182 0,6660 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 
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A Tabela 14 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Mineração Jacundá. Com a aplicação do teste de Pettitt foi detectada mudança 

brusca na série nos meses de março e julho. No mês de março a mudança brusca detectada foi 

no ano de 1993. Já em julho no de 1999, após 3 anos sem chover na estação no referido mês 

 

Tabela 14 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Mineração Jacundá entre os anos de 1981 a 2007. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,1028745  0,0879 

Fev 0,5084542  0,3437 

Mar  0,01728975  0,0111* 

Abr 0,2517287  0,2712 

Maio 0,0609322  0,4689 

Jun 0,2249897  0,4396 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,8331266 0,0049* 

Ago  0,3439918 0,4271 

Set 0,7098437 0,2967 

Out 0,6024417 0,5827 

Nov 0,06449653 0,4345 

Dez 0,1802941 0,2835 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 15 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Mineração Oriente Novo. O resultado do teste de Mann-Kendall não apresentou 

tendência. Com a aplicação do teste de Pettitt foi detectada mudança brusca na série para os 

meses de fevereiro e julho.  

Para o mês de fevereiro, essa mudança brusca pode ser explicada pelo fato de que a 

estação apresentou em muitos anos da série histórica, valores abaixo de 50 mm, em contraste 

com a média do mês que é de 296,1 mm, encontrando-se no período chuvoso com alta 

incidência pluviométrica. Para o mês de julho a detecção de mudança brusca deve-se ao fato 

de que em muitos anos da série temporal não ocorrem chuva neste período, sendo então um 

ano que contém chuvas nesse mês uma mudança no padrão. 

 

Tabela 15 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Mineração Oriente Novo entre os anos de 1978 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,1533785  0,0792 

Fev 0,1634063          0,0156* 

Mar  0,6427432  0,2355 

Abr 0,7212261  0,4144 

Maio 0,3091055  0,4375 

Jun 0,8210247  0,2353 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,4495028 0,0047* 

Ago  0,2074921 0,2021 

Set 0,5359058 0,4009 

Out 0,6427432 0,4492 

Nov 0,4977976 0,0892 

Dez 1  0,2524 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Mineração Ponte Massangana. Os testes indicaram uma tendência de acréscimo na 

precipitação no mês de setembro. 
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Tabela 16 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Mineração Ponte Massangana entre os anos de 1980 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,1328499  0,1733 

Fev 0,7448915   0,1853 

Mar  0,7215624  0,3731 

Abr 0,3304961  0,1881 

Maio 0,6984895  0,2691 

Jun 0,5139843  0,1310 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,4134719 0,4724 

Ago  0,5180853 0,5423 

Set 0,02694678* 0,0236* 

Out 0,6685166 0,4031 

Nov 0,9187737 0,2059 

Dez 0,2918511 0,3210 

        Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 17 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Mirante da Serra. O resultado do teste de Mann-Kendall não apresentou tendência. 

Com a aplicação do teste de Pettitt foi detectada mudança brusca na série para o mês de julho. 

Para o mês de julho a detecção de mudança brusca deve-se ao fato de que em muitos anos da 

série temporal não ocorrem chuvas neste período. 

 

Tabela 17 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Mirante da Serra entre os anos de 1983 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,9353765  0,2943 

Fev 1           0,7545 

Mar  0,8383871  0,2362 

Abr 0,3723653  0,4730 

Maio 0,6048265  0,3699 

Jun 0,6038648  0,1378 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,5180853 0,0041* 

Ago  0,6685166 0,6379 

Set 0,4134719 0,1019 

Out 0,4090878 0,4501 

Nov 0,2355884 0,2525 

Dez 0,3078304 0,0602 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 18 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Mirante da Serra. O resultado do teste de Mann-Kendall não apresentou tendência. 

Com a aplicação do teste de Pettitt foi detectada mudança brusca na série para o mês de julho. 

Para o mês de julho a detecção de mudança brusca deve-se ao fato de que em muitos anos da 

série temporal não ocorrem chuvas neste período e um ano com dados diferentes, ou seja, com 

chuvas, pode causar ser a causa de uma mudança brusca na série. 
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Tabela 18 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Nova Califórnia entre os anos de 1977 a 2014. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,3908282  0,2790 

Fev 0,9024333  0,4490 

Mar  0,4776597  0,0468* 

Abr 0,05343425  0,4557 

Maio 0,1023997  0,1504 

Jun 0,8128376  0,5318 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,8443528 0,0562 

Ago  0,3304961 0,6235 

Set 0,9782649 0,1601 

Out 0,4264505 0,3161 

Nov 0,0570416 0,2854 

Dez 0,2776794 0,0856 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 19 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Palmeiral. Foram detectadas tendências de acréscimo da precipitação nos meses de 

janeiro, março e novembro em ambos os testes. Além disso, o teste de Pettitt detectou 

mudanças bruscas nos meses de fevereiro, junho, outubro e dezembro. 

 

Tabela 19 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Nova Califórnia entre os anos de 1978 a 2002. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,05614106*  0,0065* 

Fev 0,09653383  0,0143* 

Mar  0,01406356*  0,0155* 

Abr 0,406356  0,0695 

Maio 0,355128  0,1276 

Jun 0,4431502  0,0417* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,7113791 0,1437 

Ago  0, 7113791 0,1626 

Set 0,672611 0,1626 

Out 0,1302622 0,0183* 

Nov 0,02399554* 0,0168* 

Dez 0,7513002 0,0073* 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 20 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Pedras Negras. Foram detectadas tendências de acréscimo da precipitação nos 

meses de fevereiro, março, setembro e dezembro em ambos os testes. Além disso, o teste de 

Pettitt detectou mudanças bruscas nos meses de janeiro, junho, outubro e novembro. 

 

Tabela 20 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Pedras Negras entre os anos de 1980 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,9876377  0,0065* 

Fev 0,001658793*   0,0143* 

Mar  0,03102217*  0,0155* 

Abr 0,2631678  0,0695 

Maio 0,8078142  0,1276 

Jun 0,6424727  0,0417* 

 

 

 

 

 

 

Jul 1  0,1437 

Ago  0,3551281 0,1626 

Set 0, 02694678* 0,1626 

Out 0,5183675 0,0183* 

Nov 0,3524869 0,0168* 

Dez 0,004423146* 0,0073* 

* Significativo ao nível de 5% 
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A Tabela 21 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Pedreiras. Foram detectadas mudanças bruscas nos meses de janeiro, fevereiro, 

março, junho, outubro, novembro e dezembro. Entretanto o teste de Mann-Kendall não 

apresentou tendências não podendo então ser confirmada a hipótese de tendência na estação. 

 

Tabela 21 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Pedreiras entre os anos de 1982 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,5924902  0,0065* 

Fev 0,4977976   0,0143* 

Mar  0,5206933  0,0155* 

Abr 0,3723653  0,0695 

Maio 0,6212314  0,1276 

Jun 0,5389154  0,0417* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,07553967 0,1437 

Ago  0,270979 0,1626 

Set 0,1108386 0,1626 

Out 0,5633464 0,0183* 

Nov 0,6946868 0,0168* 

Dez 0, 7212261 0,0073* 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 22 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Pimenta Bueno. Foi detectada tendência de acréscimo da precipitação no mês de 

outubro da referida estação. Com a aplicação do teste de Pettitt foi detectada mudança brusca 

na série para o mês de julho. Para o mês de julho a detecção de mudança brusca deve-se ao 

fato de que em muitos anos da série temporal não ocorrem chuvas neste período e um ano 

com dados diferentes, ou seja, com chuvas, pode causar ser a causa de uma mudança brusca 

na série. 

 

Tabela 22 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Pimenta Bueno entre os anos de 1980 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,7644156  0,7314 

Fev 0,1818096  0,2046 

Mar  0,3270873  0,3322 

Abr 0,5353559  0,3016 

Maio 0,4952045  0,5580 

Jun 0,5643187  0,1733 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,6409139 0,0000* 

Ago  0,6212314 0,3363 

Set 0,8839624 0,2857 

Out 0,004100667* 0,1755 

Nov 0,5664461 0,2851 

Dez 0,6352274 0,5968 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 23 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Pimenteiras. Foram detectadas mudanças bruscas nos meses de janeiro, fevereiro, 

março, junho, outubro, novembro e dezembro, porém o teste de Mann-Kendall não apresentou 

tendências não podendo então ser confirmada a hipótese de tendência na estação. 
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Tabela 23 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Pimenteiras entre os anos de 1983 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,5924902  0,0065* 

Fev 0,4977976   0,0143* 

Mar  0,5206933  0,0155* 

Abr 0,3723653  0,0695 

Maio 0,6212314  0,1276 

Jun 0,5389154  0,0417* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,07553967 0,1437 

Ago  0,270979 0,1626 

Set 0,1108386 0,1626 

Out 0,5633464 0,0183* 

Nov 0,6946868 0,0168* 

Dez 0,7212261 0,0073* 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 24 apresenta os resultados mensais dos testes de Mann-Kendall e de Pettitt 

da estação pluviométrica de Porto Velho. Analisando os resultados do teste de Mann-Kendall 

para esta estação, percebe-se que a hipótese de tendência foi rejeitada. Para o teste de Pettitt, 

não foi detectada mudança brusca na série temporal, exceto no mês de dezembro. 

Tabela 24 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt nos dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Porto Velho entre os anos de 1961 a 2007. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,6180764  0,1895 

Fev 0,9194331  0,6435 

Mar  0,8634828         0,7136 

Abr 0,4603072         0,2350 

Maio 0,5863026        0,4643 

Jun 0,265591  0,2077 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,884493           0,5657 

Ago  0,3577419         0,2902 

Set 0,1620473         0,1209 

Out 0,7530497 0,4925 

Nov 0,3680539         0,1187 

Dez 0,6334724        0,0016* 

        Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

O mês de dezembro encontra-se no período chuvoso, apresentando altos índices 

pluviométricos. Entretanto, a estação de Porto Velho apresentou alguns anos com dados 

duvidosos para este mês, com valores de totais precipitados inferiores à média para este mês 

na estação, que é de 300 mm (Figura 3).  

 
Figura 3 – Série temporal de Porto Velho referente ao mês de dezembro dos anos de 1961 a 2007. 
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Os anos sem dados mostrados nos gráficos não podem ser considerados como a causa 

da tendência no teste, já que o teste permite falha na série temporal. O ano de 1999, porém, 

apresenta um total precipitado de 28,1 mm, valor que pode ser considerado incoerente, que 

necessita ser analisado com mais cautela, sendo necessário investigar o metadado da estação. 

A Tabela 25 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Príncipe da Beira. Foram detectadas tendências nos meses de maio e novembro 

através de ambos testes. Também foram encontradas mudanças bruscas nos meses de abril, 

junho, julho, agosto, setembro e outubro. 

 

Tabela 25 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Príncipe da Beira entre os anos de 1983 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,6172807  0,0016 

Fev 0,2535264   0,1322 

Mar  0,830475  0,1213 

Abr 0,3954247  0,0041* 

Maio 0,02088661*  0,0046* 

Jun 0,2591043  0,0001* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,936343 0,0000* 

Ago  0,936343 0,0004* 

Set 0,2213807 0,0290* 

Out 0,566686 0,0049* 

Nov 0,01249863* 0,0148* 

Dez 0,6685166 0,1557 

        Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 26 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Rolim de Moura. Os testes de Mann-Kendall e Pettitt detectarem tendência de 

acréscimo da precipitação no mês de fevereiro. 

Sanches, Verdum e Fisch (2013) encontraram também através do teste de Mann-

Kendall aumentos da precipitação nos meses de fevereiro e novembro para a estação de 

Alegrete-RS, porém não foram detectadas mudanças bruscas.  

Também foram detectadas mudanças bruscas nos meses de junho, julho e agosto, 

meses que comumente apresentam baixos índices pluviométricos ou mesmo sem ocorrência 

de precipitação, sendo então um ano que ocorra precipitação com índices elevados 

comparados à média do mês, uma mudança na estacionariedade. 
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Tabela 26 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Rolim de Moura entre os anos de 1983 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,4324504  0,2703 

Fev 0,01129535*  0,0157* 

Mar  0,3723653  0,3592 

Abr 0,3201366  0,5257 

Maio 0,7355859  0,6835 

Jun 1   0,0041* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,7109829 0,0000* 

Ago  0,6946868 0,0123* 

Set 0,8947871 0,1071 

Out 0,7669645 0,0925 

Nov 0,04760395* 0,3168 

Dez 0,8588732 0,5591 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 27 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Rondominas - Barrocas. Foi detectada tendência de decréscimo da precipitação no 

mês de janeiro da referida estação. Com a aplicação do teste de Pettitt foi detectada mudança 

brusca na série para os meses de julho, agosto e setembro. Para os meses de julho, agosto e 

setembro a detecção de mudança pode ser atribuída ao fato de que estes meses não se 

encontram no período chuvoso, portanto, em muitos anos da série temporal não ocorrem 

chuva neste período, sendo então um ano que contém chuvas nesse mês uma mudança no 

padrão. 

 

Tabela 27 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Rondominas - Barrocas entre os anos de 1987 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,02560113*  0,0258* 

Fev 0,6391043  0,2532 

Mar  0,9213109  0,6278 

Abr 0,6782247  0,6278 

Maio 0,7369758  0,5170 

Jun 0,1051144  0,0545 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,9138485 0,0002* 

Ago  0,3201366 0,0037* 

Set 0,9004591 0,0416* 

Out 0,9648382 0,4988 

Nov 0,7913957 0,2388 

Dez 0,1010486 0,0793 

        Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 28 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Santo Antônio Br-364. O teste de Mann-Kendall detectou tendência de decréscimo 

da precipitação nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro. O teste de Pettitt detectou 

mudança brusca no mês de julho. A detecção de mudança brusca pode ser atribuída ao fato de 

que ambos não se encontram no período chuvoso, portanto, em muitos anos da série temporal 

não ocorrem chuva neste período, sendo então um ano que contém chuvas nesse mês uma 

mudança no padrão. 
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Tabela 28 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Santo Antônio Br-364 entre os anos de 1977 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,04003532*  0,3388 

Fev 0,01476305*  0,3879 

Mar  0,1196161  0,5500 

Abr 0,3995729  0,4631 

Maio 0,13593  0,4780 

Jun 0,3246502  0,3388 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,7624395 0,0013* 

Ago  0,936343 0,4762 

Set 0,8982868 0,4370 

Out 0,5508679 0,2565 

Nov 0,589435 0,0004* 

Dez 0,04263925* 0,3012 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 29 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Seringal 70. O resultado do teste de Mann-Kendall não apresentou tendência. Com 

a aplicação do teste de Pettitt foi detectada mudança brusca na série para os meses de junho e 

julho. Para os meses referidos a detecção de mudança brusca deve-se ao fato de que ambos 

não se encontram no período chuvoso, portanto, em muitos anos da série temporal não 

ocorrem chuva neste período, sendo então um ano que contém chuvas nesse mês uma 

mudança no padrão. 

 

Tabela 29 – Teste de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Seringal 70 entre os anos de 1978 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,06325995  0,3964 

Fev 0,6471243  0,1340 

Mar  0,5045015  0,5228 

Abr 0,6660299  0,5137 

Maio 0,8959335  0,3929 

Jun 0,5782335  0,0360* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,6900247 0,0001* 

Ago  0,881771 0,4557 

Set 0,2113996 0,4557 

Out 0,2942661 0,1460 

Nov 0,361453 0,1650 

Dez 0, 05453087 0,2872 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

  

A Tabela 30 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Tabajara. Para o mês de setembro foi detectada tendência, além de mudança brusca 

na série, indicando que a estação teve um pequeno acréscimo no total precipitado. Para o mês 

de outubro, o teste de Pettitt apontou a existência de mudança brusca, porém o teste de Mann-

Kendall não detectou tendência em nenhum mês. 
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Tabela 30 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Tabajara (862000) entre os anos de 1977 a 2013. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,5462084  0,1287 

Fev 0,4658974  0,2156 

Mar  0,5630565  0,1794 

Abr 0,3329878  0,3089 

Maio 0,7248283  0,6110 

Jun 0,4947994  0,5867 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,7893964 0,1706 

Ago  0,2089872 0,1831 

Set 0,201204 0,0258* 

Out 0,3634073 0,2707 

Nov 0,8168835 0,2861 

Dez 0,9598932 0,4715 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 31 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Theobroma. O resultado do teste de Mann-Kendall apresentou tendência de 

decréscimo da precipitação no mês de abril. Com a aplicação do teste de Pettitt foi detectada 

mudança brusca na série para o mês de julho. Para o mês de julho a detecção de mudança 

brusca deve-se ao fato de que em muitos anos da série temporal não ocorrem chuva neste 

período, sendo então um ano que contém chuvas nesse mês uma mudança no padrão. 

 

Tabela 31 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Theobroma entre os anos de 1987 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,8659362  0,4248 

Fev 0,1829186  0,3775 

Mar  0,229857  0,3549 

Abr 0,04473767*  0,3549 

Maio 0,4418455  0,4744 

Jun 0,359265  0,1236 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,3745341 0,0016* 

Ago  0,6388078 0,1574 

Set 0,3270774 0,2368 

Out 0,1821376 0,4244 

Nov 0,1686686 0,1672 

Dez 0,3739798 0,3508 

        Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 32 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Vista Alegre. O resultado do teste de Mann-Kendall não apresentou tendência. 

Com a aplicação do teste de Pettitt foi detectada mudança brusca na série para os meses de 

abril, junho e julho. Para os meses de junho e julho a detecção de mudança brusca deve-se ao 

fato de que ambos não se encontram no período chuvoso, portanto, em muitos anos da série 

temporal não ocorrem chuva neste período, sendo então um ano que contém chuvas nesse mês 

uma mudança no padrão. 
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Tabela 32 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Vista Alegre entre os anos de 1978 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,361453  0,1751 

Fev 0,155566  0,0807 

Mar  0,4775709  0,6527 

Abr 0,9763471  0,0443* 

Maio 0,2699002  0,4762 

Jun 0,6365187  0,0036* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,3439918 0,0000* 

Ago  0,420014 0,4186 

Set 0,4064433 0,1717 

Out 0,3580352 0,4057 

Nov 0,155566 0,3161 

Dez 0,4375182 0,6660 

*Significativo ao nível de 5% 

 

3.2 Estações fluviométricas 

A Tabela 33 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Abunã. Foram detectadas tendências nos meses de fevereiro e maio para ambos os 

testes. O teste de Pettitt detectou mudanças bruscas nos meses de junho, julho, agosto e 

setembro. 

 

Tabela 33 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Abunã entre os anos de 1982 a 2005. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,09684655  0,1268 

Fev 0,01504854*  0,0214* 

Mar  0,201204  0,0807 

Abr 0,8162148  0,3363 

Maio 0,02484358*  0,0148* 

Jun 0,08545429  0,0214* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,164001 0,0066* 

Ago  0,164001 0,0196* 

Set 0,06486518 0,0148* 

Out 0,1634693 0,1831 

Nov 0,1382221 0,1831 

Dez 0,5142235 0,6281 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

Furlan (2009) encontrou dados estacionários para a estação de Abunã, ao contrário dos 

resultados acima que indicaram decréscimo de vazão nos meses de fevereiro e maio, 

variações estas que podem ser atribuídas a oscilações normais do clima. Esse decréscimo da 

vazão ocorreu entre os meses de transição do período seco para o período chuvoso, podendo 

ser indício de secas. 

Uliana et al., (2015) encontrou acréscimo da precipitação também no mês de outubro 

para a estação de Alegre-ES e apontaram o aumento da precipitação dos meses de agosto e 

setembro como possível causa do aumento de vazão em outubro. 

A Tabela 34 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Ariquemes. Foram detectadas mudanças bruscas em vários meses, porém o teste de 

Mann-Kendall não detectou tendências. 
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Tabela 34 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Ariquemes entre os anos de 1982 a 2005. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,3134246  0,1268 

Fev 0,7448323  0,0214* 

Mar  0,7895472  0,0807 

Abr 0,6380686  0,3363 

Maio 0,2384628  0,0148* 

Jun 0,9752616  0,0214* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,227463 0,0066* 

Ago  0,6265719 0,0196* 

Set 0,0527696 0,0148* 

Out 0,3833076 0,1831 

Nov 0,2581628 0,1831 

Dez 0,629134 0,6281 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 35 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Fazenda Flor do Campo. Os testes apontaram tendências ao decréscimo da vazão 

nos meses de julho, agosto, setembro e outubro em ambos os testes. O teste de Mann-Kendall 

ainda apontou tendência no mês de novembro e o teste de Pettitt detectou mudanças bruscas 

nos meses de abril, maio e junho. 

 

Tabela 35 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Fazenda Flor do Campo entre os anos de 1982 a 2005. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,2384956  0,0676 

Fev 0,4435749  0,0956 

Mar  0,6518693  0,2200 

Abr 0,1750932  0,0409* 

Maio 0,4297953  0,0244* 

Jun 0,5919767  0,0409* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,02231629* 0,0140* 

Ago  0,02971754* 0,0077* 

Set 0,04519345* 0,0482* 

Out 0,01301373* 0,0169* 

Nov 0,003483239* 0,0764 

Dez 0,1837587 0,5732 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 36 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Guajará-Mirim. A estação detectou mudanças bruscas nos meses de julho, agosto, 

setembro e outubro. 

 

Tabela 36 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Guajará-Mirim entre os anos de 1970 a 2005. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,649508  0,3322 

Fev 0,2442144  0,0934 

Mar  0,2113996  0,0807 

Abr 0,1818977  0,0807 

Maio 0,0782422  0,0550 

Jun 0,0570416  0,0196* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,09103053 0,0062* 

Ago  0,102956 0,0194* 

Set 0,1634693 0,0259* 

Out 0,4064433 0,2697 

Nov 0,9055958 0,3689 

Dez 0,9773408 0,3487 

        Nota: *Significativo ao nível de 5% 
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A Tabela 37 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Jarú. O teste de Mann-Kendall não detectou tendência na série temporal da 

estação. O teste de Pettitt detectou uma mudança brusca na série temporal para o mês de 

maio, que se encontra no fim do período chuvoso, que apresenta valores baixos de 

precipitação. 

 

Tabela 37 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Jarú entre os anos de 1981 a 2005. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall    Pettitt  

Jan 0,7995865   0,5758 

Fev 0,887745   0,5758 

Mar  0,5661427   0,3718 

Abr 0,8455744   0,2206 

Maio 0,5062837   0,0191* 

Jun 0,09066966   0,0566 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,8878338    0,7331 

Ago  0,4985644    0,1958 

Set 0,61176    0,2077 

Out 0,8434644    0,2889 

Nov 0,1969722    0,6002 

Dez 0,2242076    0,3984 

        Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 38 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Ji-Paraná. Os testes de Mann-Kendall e Pettitt não detectaram tendência ou 

mudança brusca na série temporal na estação 

 

Tabela 38 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Ji-Paraná entre os anos de 1978 a 2006. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,5402387  0,6278 

Fev 0,4043506  0,1831 

Mar  0,5665903  0,3184 

Abr 0,6238124  0,3141 

Maio 0,2932707  0,1324 

Jun 0,2524605  0,0835 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,3326632 0,2016 

Ago  0,6911822 0,4271 

Set 0,9813468 0,7791 

Out 0,0672659 0,2091 

Nov 0,5315253 0,5369 

Dez 0,2110021 0,3978 

        Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 39 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Mineração Ponte Massangana. Foram detectadas tendências nos meses março, 

agosto e setembro para ambos os testes. O teste de Pettitt detectou mudanças bruscas nos 

meses de outubro e novembro. 
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Tabela 39 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Mineração Ponte Massangana entre os anos de 1980 a 2005. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,07196898  0,0383* 

Fev 0,233613  0,0383* 

Mar  0,02650564*  0,0215* 

Abr 0,1475043  0,0835 

Maio 0,981357  0,1185 

Jun 0,4547239  0,3407 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,9255498 0,3685 

Ago  0, 004164807* 0,0011* 

Set 0,003769825* 0,0184* 

Out 0,186004 0,0129* 

Nov 0,7912967 0,0232* 

Dez 0,09256564 0,0739 

        Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 40 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Pedras Negras. Ambos testes detectaram tendência de acréscimo no mês de 

fevereiro. O teste de Pettitt detectou mudanças bruscas nos meses de setembro e outubro. 

 

Tabela 40 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Pedras Negras entre os anos de 1980 a 2014. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,07224555  0,2537 

Fev 0,01055209*  0,0287* 

Mar  0,1356703  0,0545 

Abr 0,6756919  0,2109 

Maio 0,4856472  0,2691 

Jun 0,232842  0,0763 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,3006179 0,1694 

Ago  0,3006179 0,1752 

Set 0,09156936 0,0340* 

Out 0,09098125 0,0347* 

Nov 0,07722831 0,1619 

Dez 0,2429124 0,3119 

         Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 41 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Pimenta Bueno.  Os testes de Mann-Kendall e Pettitt não detectaram tendência ou 

mudança brusca na série temporal na estação 

 

Tabela 41 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Pimenta Bueno entre os anos de 1980 a 2005. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,3746855  0,4893 

Fev 0,3717322  0,2231 

Mar  0,6345103  0,3366 

Abr 0,2344848  0,2786 

Maio 0,9578452  0,8580 

Jun 0,09579265  0,6536 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,6549531 0,7380 

Ago  0,2436925 0,4463 

Set 0,274952 0,6527 

Out 0,9405964 0,6700 

Nov 0,575021 0,5867 

Dez 0,1348816 0,1638 

         Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 42 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Pimenteiras. Foram detectadas mudanças bruscas nos meses de março e junho que 

não foram confirmadas pelo teste de Mann-Kendall. 
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Tabela 42 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Pimenteiras entre os anos de 1983 a 2014. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,2317277  0,2115 

Fev 0,9401575  0,0927 

Mar  0,6124032  0,0365* 

Abr 0,5923723  0,0642 

Maio 0,8711595  0,3683 

Jun 0,2561241  0,0393* 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,1259871 0,0681 

Ago  0,3006179 0,0865 

Set 0,4413093 0,1117 

Out 0,1605391 0,0971 

Nov 0,5679354 0,5466 

Dez 0,5073587 0,2869 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 43 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Piratininga. O teste de Mann-Kendall não detectou tendência na série temporal da 

estação. O teste de Pettitt detectou uma mudança brusca na série temporal para o mês de 

maio, que se encontra no início do período seco e presenta valores baixos de precipitação. 

 

Tabela 43 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Piratininga entre os anos de 1985 a 2005. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,8335343  0,3406 

Fev 0,6494983  0,2509 

Mar  0,7618734  0,3030 

Abr 0,2342393  0,1474 

Maio 0,03495507*  0,0587 

Jun 0,6221795  0,1389 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,1116403 0,0875 

Ago  0,3247124 0,3030 

Set 0,6242768 0,6196 

Out 0,8202167 0,2633 

Nov 0,1721672 0,1252 

Dez 0,6731887 0,1800 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 44 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Ponte Comemoração. O teste de Mann-Kendall não detectou tendência na série 

temporal da estação. O teste de Pettitt detectou tendência no mês de agosto que pode ser 

atribuída ao fato de que em muitos anos da série temporal não ocorrem chuva neste período, 

sendo então um ano que contém chuvas nesse mês uma mudança no padrão. 

 

Tabela 44 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Ponte Comemoração entre os anos de 1985 a 2005. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,7618734  0,5704 

Fev 0,2479958  0,3012 

Mar  0,4837558  0,3541 

Abr 0,5444861  0,6239 

Maio 0,4162865  0,3938 

Jun 0,9211587  0,0901 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,1916706 0,1228 

Ago  0,07910922 0,0082* 

Set 0,1493752 0,1307 

Out 0,6207897 0,2636 

Nov 0,8064185 0,4733 

Dez 0,4622499 0,4733 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 
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A Tabela 45 apresenta os resultados mensais dos testes de Mann-Kendall e de Pettitt 

da estação fluviométrica de Porto Velho. Não foram detectadas tendências através do teste de 

Mann-Kendall. Foi detectada mudança brusca no mês de março. 

 

Tabela 45 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt nos dados de precipitação da 

estação pluviométrica de Porto Velho entre os anos de 1967 a 2015. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,1038409  0,1528 

Fev 0,2037323  0,1822 

Mar  0,05376753  0,0253* 

Abr 0,2902028         0,1381 

Maio 0,3257562        0,1104 

Jun 0,4825824  0,1353 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,9221162         0,1040 

Ago  0,3577419         0,1822 

Set 0,1943887         0,2436 

Out 0,7489819 0,4534 

Nov 0,8939398         0,4130 

Dez 0,5050257        0,2436 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 46 apresenta os resultados mensais dos testes de Mann-Kendall e de Pettitt 

da estação fluviométrica de Santa Isabel. Foram detectadas tendências de aumento na vazão 

nos meses de fevereiro, março, abril e dezembro.  

Esse aumento pode ser atribuído por serem os meses de cheia dos rios e a estação se 

encontrar no município de Candeias do Jamarí, próximo a região do complexo de usinas 

hidrelétricas de Porto Velho. Foram detectadas também mudanças bruscas nos meses de 

janeiro, outubro e novembro, que fazem parte dos meses de cheia do ciclo hidrológico. 

 

Tabela 46 – Testes de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da 

estação fluviométrica de Santa Isabel entre os anos de 1976 a 2014. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,0528873  0,0119* 

Fev 0,02531978*  0,0142* 

Mar  0,02289924*  0,0269* 

Abr 0,01609651*  0,0109* 

Maio 0,5399159  0,1967 

Jun 0,7917561  0,0881 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,2605503 0,2691 

Ago  0,3006179 0,3302 

Set 0,2550965 0,3156 

Out 0,6629027 0,0318* 

Nov 0,828249 0,0457* 

Dez 0,01511257* 0,0134* 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 

 

A Tabela 47 apresenta os resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para a 

estação de Tabajara.  Os testes de Mann-Kendall e Pettitt não detectaram tendência ou 

mudança brusca na série temporal na estação 

 

  



41 
 

 
 

Tabela 47 – Teste de Mann-Kendall e Pettitt para os dados de precipitação da estação 

fluviométrica de Tabajara entre os anos de 1978 a 2006. 

Mês Mann-Kendall Pettitt   Mês  Mann-Kendall Pettitt  

Jan 0,427489  0,4689 

Fev 0,4982194  0,2888 

Mar  0,4982194  0,5214 

Abr 0,7913957  0,3567 

Maio 0,3373699  0,1831 

Jun 0,9813671  0,6197 

 

 

 

 

 

 

Jul 0,4281778 0,1824 

Ago  0,8334262 0,3685 

Set 0,5815153 0,3972 

Out 0,05243798 0,0739 

Nov 0,1229105 0,1831 

Dez 0,2783474 0,2000 

                      Nota: *Significativo ao nível de 5% 
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CONCLUSÕES 

 

 O problema de falta de dados dificulta qualquer estudo de séries temporais. Em 

Rondônia existem muitas estações pluviométricas e fluviométricas, porém existem problemas 

com essas estações, destacando-se a falta de séries históricas mais longas e bancos de dados 

que apresentam falhas e a inatividade. 

 As estações pluviométricas de Ariquemes, Cerejeiras, Rondominas (Barrocas), Santo 

Antônio e Theobroma apresentaram decréscimo da precipitação entre os meses de janeiro, 

fevereiro, abril, outubro e dezembro sendo o mês de janeiro que apresentou decréscimo no 

maior número de estações. A diminuição da precipitação ocorreu em um mês que geralmente 

apresenta altos índices pluviométricos. 

 As estações de Ji-Paraná, Mineração Ponte Massangana, Nova Califórnia, Pedras 

Negras e Rolim de Moura apresentaram aumento da precipitação entre os meses de janeiro, 

feveiro, março, setembro e novembro, meses que fazem parte da época de cheias do ciclo 

hidrológico, podendo então ser indícios de chuvas mais intensas. A estação de Fazenda Flor 

do Campo apresentou decréscimo da vazão nos meses de julho, agosto e setembro apontados 

por ambos testes estatísticos. 

 As estações de Pedras Negras e Santa Isabel apresentaram aumento da vazão entre os 

meses de fevereiro, março, abril e dezembro. A estação de Santa Isabel encontra-se no 

município de Candeias do Jamarí, próximo a capital do estado, Porto Velho, onde estão sendo 

realizadas obras para instalação e operação do Complexo de Usinas do Rio Madeira, podendo 

então ser a causa do aumento da vazão. 

 A série histórica dos dados de precipitação de Porto Velho possui dados até o ano de 

2007, podendo não servir como base para estudos posteriores sobre mudanças nos ciclos 

naturais e de alterações climáticas com efeitos na precipitação. Por outro lado, a mesma 

estação possui dados de vazão até o presente ano, que após submetidos as análises, não foram 
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detectadas tendências, podendo indicar que as obras do Rio Madeira não causaram efeitos na 

vazão do Rio ou que não houve tempo suficiente para tendências de aumento ou decréscimo. 

 As estações pluviométricas e fluviométricas de Ji-Paraná não possuem dados atuais 

disponíveis para as análises de tendências, visto que as séries de precipitação se encerraram 

no ano de 1997 e de vazão no ano de 2006. 

 Em geral, não houve um padrão para a mudança de tendência nas estações 

modificadas, com um total de 43% das estações pluviométricas e 25% das estações 

pluviométricas apresentando tendência ou mudança brusca, porém, as tendências encontradas 

foram distribuídas aleatoriamente ao longo dos meses do ano, indicando que essas mudanças 

possam ser variações naturais do clima. Diante disso, não há indícios concretos de que o 

padrão das estações vem sendo modificados e que as mudanças climáticas não têm afetado 

significativamente a precipitação e a vazão da região. 

 

SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

    

 Acredita-se que o estado de Rondônia necessita de um estudo específico visando 

tornar completa uma série histórica longa e confiável. Para isso seria necessário a condução 

de uma pesquisa para a escolha dos melhores métodos estatísticos a serem utilizados e 

posteriores análises dos dados obtidos. Assim, vislumbrasse um grande potencial para estudos 

futuros nessa área, para o estado de Rondônia, em face da carência de dados hidrológicos 

confiáveis que foi observada neste estudo.  
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