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Resumo – O presente artigo tem como objetivo a análise da sazonalidade da precipitação na bacia 

do Iguaçu, Paraná, Brasil utilizando dados observados e cenários gerados por modelos climáticos 

regionais (RCM), através do método estatístico de Mann-Kendall Sazonal e análise exploratória de 

dados, para o período histórico e o período futuro.  Com isso, pretende-se verificar se há variação na 

tendência no comportamento sazonal das chuvas, de modo a detectar a presença  de alguma 

mudança climática. O estudo de possíveis mudanças climáticas permite a sociedade melhor 

planejamento de suas atividades, já que  as estimativas de condições futuras se apresentam mais 

fidedignas às condições reais. Os resultados obtidos mostram uma maior tendência de precipitação 

para os meses de verão e primavera, para dados observados e cenários gerados pelos modelos, no 

período histórico. Para o  período futuro,  os cenários gerados pelos modelos RCA1 e PROMES 

apresentam resultados divergentes, sendo o modelo RCA1 o que apresenta uma maior coerência 

com o histórico. 

Palavras-Chave – Precipitação; Mudanças climáticas; Mann-Kendall sazonal  

SEASONAL TREND OF PRECIPITATION IN IGUAÇU BASIN 

Abstract – This paper aims to analyze the seasonality of rainfall in the Iguaçu river basin, using 

observed data and precipitation scenarios generated by regional climate models (RCM), by  

utilizing statistical method of Seasonal Mann-Kendall and exploratory data analysis for historic 

period and the future period. The objective is to verify if there is variation in the seasonal trend in 

rainfall, in order to detect the presence of any climate change. The study of possible climate change 

allows the society better planning of their activities, since the estimates of future conditions are 

presented more reliable to real conditions. The results show a higher tendency for precipitation for 

the months of spring and summer, for the observed data and scenarios generated by the models, in 

the historical period. For the future period, the scenarios generated by the models PROMES and 

RCA1 present divergent results, and the RCA1 model presents greater consistency with the 

observed data. 
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INTRODUÇÃO 

Vários pesquisadores afirmam que o aumento de temperatura observado ao longo de várias 

décadas está intimamente ligado a mudanças no ciclo hidrológico, tais como o aumento da 

capacidade de retenção de vapor de água, alterações nos padrões, intensidades e valores extremos 

de precipitação, entre outros, o que resulta em alterações significativas dos padrões regionais de 

precipitação (BATES et al., 2008). A região Sul do Brasil, pela sua posição compreendida nas 

latitudes médias, é atingida pelos principais centros de ação das baixas latitudes ou das originárias 
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das altas latitudes. A dinâmica atmosférica é complexa, tendo a predominância de massas polares 

atuando durante todo o ano e se destacando principalmente no inverno. 

De acordo com Nimer (1990), as correntes perturbadas são representadas pela invasão de 

anticiclones polares com descontinuidade frontal, que partem da zona depressionária subantártica e 

periodicamente invadem o continente sul americano com ventos de Oeste a Sudoeste nas altas 

latitudes. Por outro lado, também se associam as variações sazonais às massas de ar originárias do 

Oceano Atlântico que atuam na primavera sobre o continente de forma expressiva, transportando 

umidade para o seu interior (Nimer, 1990).  

Nimer (1979) afirma que a distribuição anual das chuvas sobre o Sul do Brasil se faz de 

forma bastante uniforme, e conclui que o relevo, por suas características gerais suaves, não exerce 

grande influência na distribuição pluviométrica. No entanto, Nery et al., (1994), buscaram uma 

explicação para a variabilidade pluviométrica no Estado do Paraná e concluíram que o fenômeno El 

Niño-Oscilação Sul (ENOS) exerce uma significativa influência na distribuição pluviométrica 

temporal, e que a orografia desempenha um papel de forçante da chuva neste Estado.  

Por sua vez, Grimm e Zilli (2009) concluiram na sua pesquisa sobre a variabilidade interanual 

da precipitação de primavera e verão na América do Sul, que durante eventos ENOS, ocorrem 

anomalias positivas (negativas) de precipitação na primavera de anos El Niño (La Niña), sobre o 

Sudeste da América do Sul. À medida que chega o verão, ocorrem anomalias negativas (positivas) 

fracas no Sul do Brasil. 

Azevedo (1974) observou na região sul do Brasil uma precipitação anual ligeiramente 

superior à precipitação da região sudeste. No Estado do Paraná, julho e agosto são os meses 

consecutivos mais secos e dezembro, janeiro e fevereiro os meses mais chuvosos, destacando-se 

outubro como o mês mais chuvoso para a região oeste do Paraná. Quanto à ocorrência de 

variabilidade de precipitação pluvial significativa ao longo de toda a bacia, Azevedo (2006) 

observou uma elevada significância a jusante da Bacia do Rio Iguaçu, na área próxima à Usina 

Hidrelétrica de Itaipu, que concentra grande volume de água, podendo interferir no ciclo 

hidrológico da região. 

 Para auxiliar a compreensão desse comportamento das variáveis climatológicas, existem 

diversas abordagens, que podem ser agrupadas em métodos estatísticos e modelos climáticos. 

Embora em muitos casos, a comparação direta dos resultados produzidos pelas duas abordagens 

pode levar a resultados significativamente diferentes, mas estes métodos são bastante usados pela 

comunidade cientifica, destacando-se os modelos climáticos globais (GCM) e regionais (RCM) e o 

método estatístico de Mann-Kendall Sazonal (SMK). 

 Este artigo tem o objetivo de analisar o comportamento da sazonalidade na bacia do rio 

Iguaçu, através do método estatístico de Mann-Kendall Sazonal (SMK) e análise exploratória de 

dados, para o período histórico (1961-2010) e período futuro (2011-2088), utilizando dados 

observados e os cenários gerados pelos modelos RCA1 e PROMES obtidos do banco de dados do 

Projeto CLARIS LPB, com o objetivo de detectar possíveis mudanças climáticas. 

MATERIAL E MÉTODO 

Caracterização da área de estudo 
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 O Paraná é um dos Estados mais prósperos do Brasil concentrando, juntamente com os 

Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, a maior parte das atividades industriais e agrícolas das 

regiões Sul e Sudeste do país. Contudo, destaca-se a agricultura como a principal atividade 

econômica, embora seja notável o expressivo crescimento industrial devido a política de 

industrialização (PARANÁ, 2010). 

 O rio Iguaçu (Figura 1) é formado pelo encontro dos rios Atuba e Iraí, constituindo a maior 

bacia hidrográfica do Estado do Paraná. Situando-se entre as latitudes 25º 05’ 00” S e 26º 45’ 00” S 

e as longitudes 48º 57’ 00” W e 54º 50’ 00” W, localiza-se na Região Sul do Brasil, na porção sul 

do estado do Paraná e na porção norte do estado de Santa Catarina (MERENDA, 2004). A bacia 

conta com 69.373 km
2
 de área de drenagem, que compreendem 35 municípios. A soma dos seus 

barramentos alagam cerca de 515 km
2
 e acumulam cerca de 18,5 x 10

6
 m

3
 de água. Esses 

aproveitamentos são responsáveis por cerca de 41% de toda energia hidroelétrica produzida no 

Estado do Paraná, 60% da produção estadual de grãos e 23% do efetivo da pecuária (PARANÁ, 

2010). 

 Segundo a classificação de Koppen, o clima é subtropical úmido, sem estação seca, sendo em 

geral a temperatura média do mês mais frio inferior a 18°C e a temperatura média do mês mais 

quente superior a 22°C. As precipitações médias anuais variam entre 1.200 mm a 1.800 mm, ou 

seja, a precipitação total anual é superior a 1.000 mm, com o mês mais seco excedendo a 60 mm 

(MERENDA, 2004). 

 

Figura 1 - Bacia hidrográfica do rio Iguaçu 

Obtenção das precipitações observadas 

 Os dados observados nas estações representativas para o estudo foram obtidos do Sistema de 

Informações Hidrológicas (Hidroweb), que é uma aplicação de banco de dados do tipo 

cliente/servidor, da qual a Agência Nacional de Água (ANA) é responsável. Está disponível para 

qualquer usuário através da página da internet <http//hidroweb.ana.gov.br/>. As estações de coleta 

de dados se encontram nos municipios de Curitiba, Guarapuava, União da Vitória e Palmas. 
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 Obtidos os dados de precipitação correspondentes às estações desejadas, fez-se uma análise de 

consistência para a detecção e correcão de erros grosseiros e também o preenchimento de possíveis 

falhas com base em estações vizinhas. Para o preenchimento das falhas, foi utilizado o Método das 

Médias Ponderadas, descrito em Pinto et al. (1976). 

Obtenção de cenários de precipitação gerados pelos RCM  

Os cenários foram produzidos pelos modelos climáticos regionais RCA1(Rossby Centre 

Regional Atmospheric Climate Model), e PROMES (PROgnostic at the MESoscale). Esses cenários 

foram obtidos através do projeto CLARIS LPB, onde foram coletados dados mensais e diários no 

período de 1961 a 2088. Para o processamento e visualização das precipitações geradas utilizaram-

se os Software GrADS, MatLab, e Excel. O GrADS foi usado para a visualização das chuvas 

geradas. Posteriormente, o MatLab para poder agrupá-las em meses e em estações do ano. O Excel 

foi utilizado para a realização dos cálculos e geração dos gráficos. 

Análise de tendências sazonal da precipitação 

A partir dos dados obtidos, fez-se a análise para identificar as estações e meses do ano com 

valores de precipitação elevados. Esta análise se baseou na elaboração e observação do 

comportamento sazonal dos gráficos de precipitação total em função do tempo, ilustrando a 

precipitação total em cada mês e a precipitação total nas quatro estações do ano (verão, outono, 

inverno e primavera). A análise de tendência sazonal de precipitação baseia-se na verificação da 

tendência monótona ou mudanças abruptas em séries temporais, dentro de um determinado mês ou 

estação do ano. Para a análise de tendência em cada estação do ano, aplicou-se o teste estatístico 

não-paramétrico de Mann-Kendall Sazonal, utilizado também por Blain (2010). Indica-se a 

referência BUCHIR (2013) para o leitor interessado no desenvolvimento do SMK. 

O teste de Mann-Kendall Sazonal (SMK) foi proposto por Hirsch et al. (1982). Surgiu pela 

necessidade de lidar com dificuldades impostas por possíveis sazonalidades em séries temporais de 

clima. Resulta de uma adaptação do teste original Mann-Kendall e apresenta-se como melhor 

alternativa para contornar as dificuldades impostas pela elevada variabilidade sazonal de dados 

observados.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Período Histórico (1961-2010) 

A verificação da tendência sazonal das séries no período histórico de 1961 a 2010, pelo teste 

estatístico de Mann-Kendall Sazonal estão apresentados na Tabela 1 para a estação Curitiba. Este 

teste tem como hipótese nula (H0), ao nível de significância de 5%, que a série é não tendenciosa se 

o valor estimado for menor que o valor crítico. 

 As precipitações observadas bem como as geradas pelos modelos climáticos regionais não 

apresentaram tendências de aumento ou diminuição de precipitação nas referidas épocas do ano, 

quando se consideram médias de longo termo. Somente no inverno é que os resultados gerados pelo 

modelo PROMES apresentaram uma tendência positiva de aumento da intensidade de precipitação.  
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Tabela 1 - Análise de tendência sazonal de precipitação no período observado (1961 – 2010) – Posto 

Pluviométrico de Curitiba 

Séries 

           Tendência Sazonal das séries - H0: Não há tendência - Ztab. = 1,96 

Posto Pluviométrico de Curitiba 

Verão Outono Inverno Primavera 
H0 

Zcalc. H0 Zcalc. H0 Zcalc. H0 Zcalc.. H0 

Observada 0,229 Aceita-se 0,774 Aceita-se 0,211 Aceita-se -0,176 Aceita-se Não há tendência 

RCA1 0,193 Aceita-se -1,442 Aceita-se 0,756 Aceita-se -1,319 Aceita-se Não há tendência 

PROMES 0,176 Aceita-se 0,211 Aceita-se 2,48 Rejeita-se 0,633 Aceita-se Não há tendência 

A mesma análise foi feita para as demais estações e observou-se que os dados observados 

apresentaram tendência de sazonalidade para Guarapuava e Palmas, enquanto que no posto 

pluviométrico de União da Vitória se mostrou estacionário.  Os cenários gerados pelo modelo 

RCA1 apresentaram tendência sazonal em todos os outros postos pluviométricos. O modelo 

PROMES não apresentou tendência de variação sazonal nos postos pluviométricos estudados. 

 

  
 

 
 Figura 2 - Variação sazonal dos totais precipitadas nas quatro estações do ano 

 

 Para o período histórico, o posto pluviométrico de Curitiba (Figura 2) apresentou maior valor 

de precipitação nos meses de verão, como esperado, o inverno se mostrou a época mais seca, tanto 

para os dados observados como para as precipitações geradas pelos dois modelos climáticos 
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regionais. Observa-se que os modelos superestimam as precipitações observadas, mas estão em 

sintonia com as mesmas. A primavera é a segunda mais chuvosa e o inverno a mais seca, apesar do 

regime hidrológico errático da bacia hidrográfica do rio Iguaçu, onde pode-se observar invernos 

muito úmidos, quando ocorrem as cheias catastróficas.  

 Nos demais postos pluviométricos, a primavera se apresenta como a estação mais chuvosa 

para os cenários gerados pelo modelo RCA1 e o verão para o modelo PROMES. Para os dados 

observados, Guarapuava apresentou o verão como a estação com maior volume de precipitação, e 

nos outros dois postos é a primavera. O inverno se apresenta com a estação mais seca, tanto para 

dados observados como para os cenários gerados pelos modelos. 

 O Sul do Brasil é uma região de passagem da frente polar em frontogênese, o que o torna 

constantemente sujeito a bruscas mudanças de tempo, pelas sucessivas invasões de tais fenômenos 

frontogenéticos, em qualquer época do ano. Portanto, observa-se uma forte influência da circulação 

atmosférica da região reforçada pela existência das massas de ar vindas do Oceano Atlântico, que 

atuam na primavera sobre o continente de forma expressiva, transportando umidade para o seu 

interior e assim associando-se às variações sazonais. Acredita-se que a variabilidade apresentada 

trate-se de um comportamento climático dependente da circulação atmosférica regional. 

Período Futuro (2011-2088) 

Pelo Mann-Kendall Sazonal, o posto pluviométrico de Curitiba (Tabela 2), o modelo RCA1 

não apresentou tendência de precipitação sazonal, diferente do que ocorreu no modelo PROMES. 

As estações de Guarapuava e União da Vitória não apresentaram tendências de alteração sazonal em 

ambos os modelos. Já no posto pluviométrico de Palmas, o modelo RCA1 apresentou alteração de 

sazonalidade, e a série gerada pelo  modelo PROMES se mostrou estacionária. 

Tabela 2- Análise de tendência sazonal de precipitação no período futuro (2011 - 2088) – Posto 

Pluviométrico de Curitiba 

Séries 

           Tendência Sazonal das séries - H0: Não há tendência - Ztab. = 1,96 

Posto Pluviométrico  de Curitiba 

Verão Outono Inverno Primavera 

H0 Zcalc. H0 Zcalc. H0 Zcalc. H0 Zcalc. H0 

RCA1 -0,437 Aceita-se 0,352 Aceita-se -0,829 Aceita-se 0,276 Aceita-se Não há tendência 

PROMES -0,691 Aceita-se -1,925 Aceita-se -1,782 Aceita-se 0,517 Aceita-se Há tendência 

 Na análise exploratória de dados (Figura 3), para o período futuro (2011-2088), o modelo 

RCA1 apresenta uma melhor definição de sazonalidade que o modelo PROMES, como pode ser 

observado nos postos pluviométricos de Guarapuava, União da Vitória e Palmas. Para o modelo 

RCA1, a primavera se apresenta como a estação mais chuvosa, seguindo-se do verão, para o modelo 

RCA1. O inverno se mostra a estação mais seca.  
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Figura 3 – Variação sazonal dos totais precipitados nas quatro estações do ano 

CONCLUSÃO 

 A análise, em termos de totais médios sazonais precipitados apresentou uma sazonalidade de 

certa forma definida, sendo as estações verão e primavera com maior volume de chuva e o inverno 

como a estação com menor volume precipitado, apesar de se conhecer o regime errático do sul do 

Brasil, com grandes cheias no inverno, em anos de El Niño. 

 Os modelos climáticos regionais não reproduziram as precipitações observadas em volume, 

no entanto, acompanharam as variações sazonais do período histórico. 

 Considerando-se que se aceita a habilidade desses modelos em reproduzir as chuvas sazonais, 

principalmente do RCA1, mais próximo da realidade, conclui-se que haverá um aumento 

significativo das precipitações futuras na época da primavera na bacia hidrográfica do rio Iguaçu, 

como foi observado na análise exploratória de dados. 
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