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RESUMO 
 
A história natural evidencia que a evolução das condições de calor da superfície da Terra não se 
processou de maneira uniforme. Períodos mais quentes se intercalaram com períodos menos 
quentes ao longo de toda a história natural e humana do planeta. O aquecimento observado na 
contemporaneidade, tratado no âmbito das discussões das mudanças globais, parece estar 
diretamente vinculado às atividades humanas. No presente trabalho foram utilizados dados mensais 
de temperaturas máxima, média e mínima para o período de 1961 a 2009 (48 anos de observação), 
registradas na estação climatológica principal da cidade de Barreiras, BA (Lat : 12° 09' S Long : 
045° 00' W Alt : 439,29 m) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Observa-se que as 
séries utilizadas podem ser consideradas provenientes de uma população com distribuição normal 
ao nível de significância de e 5%. O valor calculado do teste permaneceu, em todas as séries, abaixo 
dos patamares críticos. Os valores da média e mediana foram próximos, indicando que qualquer um 
desses parâmetros pode representar o conjunto dessas observações, além disso, mostra uma simetria 
da variável. A distribuição dos valores da temperatura máxima apresentou coeficiente assimetria 
baixo com valor negativo indicando deslocamento para direita. Os resultados das temperaturas 
médias e mínimas apresentaram valores baixos e positivos, sugerindo deslocamento da curva para 
esquerda. O coeficiente de curtose também foi negativo e platicúrtico, notadamente para os dados 
das temperaturas máxima e média. Com base nestes critérios e mais o teste de Kolmogorov-
Smirnov, verificou-se que a distribuição da temperatura apresentou-se com distribuição normal. As 
temperaturas máxima, média e mínima não apresentaram tendências significativas de crescimento. 
 
Palavras-chave: Temperatura, mudanças climáticas, aquecimento global. 
  

Trend of maximum, average and minimum temperature series in Barreiras, in the 
West of Bahia 

 
ABSTRACT 
 
The natural history shows that the evolution of warmth conditions on Earth surface had not been 
uniform. Warm periods have been intercalated by less warm periods along natural and human 
history of the planet. The warming observed in these days, usually called global warming, seems to 
be directly linked to human activities. In this study were used month data of maximum, average and 
minimum temperature for the period between 1961 to 2009 (48 years of observation), which were 
registered in the main weather station of Barreiras, BA (Lat: 12° 09' S     Long: 045° 00' W  Alt: 
439,29 m) supported by the Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). It was observed that the 
series may be considered as originated from a normal distribution population to 5% significance 
level. The calculated value was below of critical limits in all series. The values of average and 
median were close with indicates that any of these parameters can represent the observation set. 
Besides it indicates a symmetry of the variable. The distribution of maximum temperature values 
had a low asymmetry coefficient with negative value which indicates shift to right. Results of 
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average temperature and minimum temperature were low and positive values, suggesting that the 
curve shifts to left. Kurtosis coefficient was also negative and showed heavier tails than the 
gaussian distribution, especially the maximum and average temperature. Based on these criteria and 
the Kolmogorov-Smirnov test it was observed that the distribution of temperature was normal. 
Maximum, average and minimum temperature had not showed significant trend of increase.   
 
Keywords: Temperature, climate changes, global warming. 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A história natural evidencia que a 

evolução das condições de calor da superfície da 
Terra não se processou de maneira uniforme. 
Períodos mais quentes se intercalaram com 
períodos menos quentes ao longo de toda a 
história natural e humana do planeta. O 
aquecimento observado na contemporaneidade, 
tratado no âmbito das discussões das mudanças 
globais, parece estar diretamente vinculado às 
atividades humanas. Esta é a constatação 
resultante da maioria dos estudos relativos à 
evolução da temperatura da atmosfera terrestre 
(Mendonça, 2003). 

Candido et al. (2007) afirmam que as 
mudanças climáticas globais, provocadas pelo 
aumento da concentração de gases de efeito 
estufa na atmosfera após a revolução industrial, 
afetarão todos os setores das atividades 
humanas e os ecossistemas, como a saúde 
pública, a agricultura, os recursos florestais, os 
recursos hídricos e as áreas costeiras. De acordo 
com Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas IPCC (2007) haverá, no decorrer 
deste século, aumento de temperatura por todo o 
planeta, sendo mais severo sobre os continentes 
do que sobre os oceanos. Manfrinato (2000) 
considera o aquecimento global uma das mais 
graves ameaças que a humanidade enfrenta na 
atualidade. 

O monitoramento da temperatura do 
planeta é de grande importância para explicar e 
prever os fenômenos ambientais que possam vir 
a ameaçar a existência do homem. Catástrofes 
como ciclone, tempestades, maremotos entre 
outras podem ser previstas para que se retirem 
as pessoas de áreas de risco. Outro fator muitas 
vezes, não tão relevado, é o desaparecimento de 
espécies de microrganismos e mesmo plantas e 
animais sensíveis a mudanças de temperatura, 

bem como, a seleção natural de indivíduos 
patogênicos mais resistentes. 

Ressalta-se que a determinação de 
índices de tendências climáticas é de 
fundamental importância para compreensão das 
variações climáticas, especialmente quando é 
realizada para uma região ou um local 
específico. Devido às peculiaridades de cada 
ambiente, torna-se importante o monitoramento 
da temperatura em cada um dos locais que se 
deseja estudar. Logo, objetivou-se com esse 
trabalho analisar de forma preliminar uma série 
histórica das temperaturas coletadas no 
município de Barreiras-BA e com isso procurar 
determinar modelos que mostre as tendências da 
temperatura na Região Oeste da Bahia.  
 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
No presente trabalho foram utilizados 

dados mensais de temperaturas máxima, média 
e mínima para o período de 1961 a 2009 (48 
anos de observação), registradas na estação 
climatológica principal da cidade de Barreiras, 
BA (Figura 1) (Lat : 12° 09' S     Long : 045° 00' 
W    Alt : 439,29 m) do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET).  
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Figura 1- Localização da estação climatológica de Barreiras, no Oeste Baiano. Barreiras, BA. 2011. (SEI, 2007). 

 
Os parâmetros estatísticos foram 

calculados utilizando-se do software 
ASSISTAT, versão 7.6 beta. As tendências em 
longo prazo foram obtidas por meio de 
regressões lineares entre as temperaturas médias 
anuais e os respectivos anos de registro, 
conforme o proposto Spiegel (1985) e os 
critérios de confiabilidade pelo teste de t, 
(Gomes, 1982; Sneryers, 1975; Sokal e Rohlf, 
1968). A normalidade da distribuição foi 
determinada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov 
(KS). 

O teste seqüencial de Mann-Kendall, 
proposto inicialmente por Sneyers (1975), é um 
teste estatístico não paramétrico, no qual, na 
hipótese da estabilidade de uma série temporal, 
os valores devem ser independentes e a 
distribuição de probabilidades deve permanecer 
sempre a mesma (série aleatória simples). 
Considerando uma dada série temporal Yi de N 
termos (1 i N) a ser analisada, esse teste 
consiste no somatório mostrado na equação 1: 

tn = ΣN
i=1 mi   (1) 

onde: tn = somatório, mi = número de 
termos da série, relativo ao valor Yi, cujos 
termos precedentes (j < i) são inferiores ao 
mesmo (Yj < Yi), N = número de termos da 
série. 

Para N grande, sob hipótese nula Ho de 
ausência de tendência, tn apresentará uma 
distribuição normal com média E(tn) e variância 
Var(tn), conforme mostrado nas equações 2 e 3: 

E(tn) = N(N-1)/N   (2) 
Var(tn) = N(N-1)(2N+5)/72   (3) 

Testando a significância estatística de tn 
para a hipótese nula usando um teste bilateral, 
ela pode ser rejeitada para grandes valores da 
estatística u(tn) por meio de: 

u(tn) = (tn- E(tn))/(var(tn))
1/2   (4). 

 
O valor da probabilidade α1 é calculada 

por  meio de uma tabela da normal reduzida, tal 
que α1  = prob(u|> |u(tn)|). Sendo αo o nível de 
significância do teste (αo = 0,05 para 
significante), a hipótese nula é aceita se α1  > αo 
. Caso a hipótese nula seja rejeitada, significará 
a existência de tendência significativa, sendo 
que o sinal da estatística u(tn) indica se a 
tendência é positiva (u(tn) > 0) ou negativa (u(tn) 
< 0) 
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na Tabela 1, observa-se que as séries 

utilizadas podem ser consideradas provenientes 
de uma população com distribuição normal ao 
nível de significância de e 5%. O valor 
calculado do teste permaneceu, em todas as 
séries, abaixo dos patamares críticos. Em 
trabalho semelhante, Blain et al. (2009) também 
observou que os dados da temperatura mínima 
de seis município da estado de São Paulo se 
distribui forma normal. 

 
 
 

   



43 
 

Tabela 1 - Valores  do teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) para as séries anuais das temperaturas máxima média e 
mínima do Município de Barreiras, BA. 2011. 

Temperatura (ºC) KS Valor crítico (5%) 
Máxima 0,0598 0,1388 
Média 0,1060 0,1422 

Mínima 0,1233 0,1459 

 
 
São ilustradas, na Figura 2, as formas gráficas 
das funções de densidade de probabilidade 
normal (FDPN) para as temperaturas máxima, 
média e mínima relativas a estação 
meteorológica de Barreiras. O forte 
deslocamento à direita da FDPN temperatura 

máxima, relativas aos períodos de 1961 a 2009, 
evidencia o alto grau de elevação da série anual 
dessa variável para a cidade de Barreiras. 
Observa-se aumento nos valores de Tmax em 
todas as classes de probabilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Formas gráficas das funções densidades de probabilidade das temperaturas do ar máxima, média e mínima 
de Barreiras, BA. 2011. 
 
 
 

Os resultados da análise descritiva da 
temperatura estão apresentados na Tabela 2. 
Observa-se que os valores da média e mediana 
foram próximos, mostrando que qualquer um 
desses parâmetros pode representar o conjunto 
dessas observações e, indicando simetria da 
variável. Analisando a amplitude total, verifica-
se que para as três temperaturas do ar máxima, 
média e mínima, apresentaram valores 
semelhantes e baixos, sugerindo uma pequena 
variação entre o valor máximo e mínimo da 
distribuição. Isso está refletido no desvio padrão 
e coeficiente de variação. Para fins de 
comparação, foram adotados os limites de 
coeficiente de variação (CV) propostos por 
Warrick & Nielsen (1980), para a classificação 
da variabilidade dos atributos analisados, sendo: 
CV < 12 %, 12 % < CV < 60 % e CV > 60 %, 
considerados como de  baixa, média e alta 
variabilidade, respectivamente. Sendo assim, de 

acordo esse critério os valores dos coeficientes 
de variação foram considerados baixos. Esse 
índice é de grande importância porque mostra a 
pequena variabilidade dos dados de temperatura 
ao logo dos anos estudados. 

A distribuição dos valores da 
temperatura máxima apresentou coeficiente 
assimetria baixo com valor negativo indicando 
deslocamento para direita. Os resultados das 
temperaturas médias e mínimas apresentaram 
valores baixos e positivos, sugerindo 
deslocamento da curva para esquerda. O 
coeficiente de curtose também foi negativo e 
platicúrtico, notadamente para os dados das 
temperaturas máxima e média. Com base nestes 
critérios e mais o teste de Kolmogorov-
Smirnov, verificou-se que a distribuição da 
temperatura apresentou-se com distribuição 
normal.
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Tabela 2 - Temperatura máxima (Tmax), média (Tmed), mínima (Tmin) anual do munícipio de Barreiras, BA. 2011. 
Estatística Tmax (ºC) Tmed (ºC) Tmin (ºC) 
Menor valor 30,70 23,25 16,90 
Maior valor 33,95 26,27 20,70 
Amplitude 3,25 3,02 3,80 
Média aritmética 32,26 24,67 18,68 
Desvio padrão 0,78 0,72 0,79 
Coef. de variação 2,43 0,53 4,27 
Lim. Conf. Inf. (95%) 32,02 24,45 18,41 
Lim. Conf. sup. (95%) 32,50 24,91 18,94 
Mediana 32,23 24,74 18,77 
Moda  31,51 23,82 17,90 
Moda 31,76 25,12 18,20 
Coef. de assimetria -0,009 0,07 0,098 
Coef. de curtose -0,37 -0,63 -0,02 

 
Nas Figuras 3, 4 e 5 estão apresentadas 

as tendências das temperaturas máxima, média e 
mínima do município de Barreiras. Observa-se 
nessa Figura que no período estudado todas as 
três temperaturas do ar apresentaram uma curva 
ascendente, porem não significativas. Do ponto 
de vista do teste de Mann-kendall, nenhuma das 
três variáveis analisadas apresenta tendência 
significativa de aumento de temperatura. Sendo 

que a média anual de temperatura máxima 
apresenta alguns picos em 1996 e 2007, mas o 
comportamento geral é bem aleatório. Enquanto 
a média anual de temperatura mínima apresenta 
um valor mais extremo em 1987, que pode ter 
influenciado os resultados do teste de Mann-
Kendall. Contudo, este valor, pode ser 
considerado extremo, pois se diferencia em 3,4 
ºC comparado ao mínimo da série (Figura 4). 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Temperaturas ar máxima, da cidade de Barreiras, BA de 1959 a 2009. Barreiras, BA, 2011. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4 - Temperaturas ar média, da cidade de Barreiras, BA de 1959 a 2009. Barreiras, BA, 2001. 
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Figura 5 - Temperaturas ar mínima, da cidade de Barreiras, BA de 1959 a 2009. Barreiras, BA, 2001. 
 

Santos et al. (2011) estudando uma série 
de 17 anos em sete Lagoas, concluíram que as 
análises realizadas indicaram não haver 
tendência significativa na temperatura do ar, 
com exceção de uma tendência crescente da 
temperatura mínima nos meses de outubro e 
novembro. Para a temperatura máxima, não foi 
observada tendência significativa nem na série 
anual nem nas análises mensais. Por outro lado, 
Mota (2003) e Souza et al. (2011) para as 
cidades de Manaus e Aracaju, respectivamente, 
encontraram uma tendência de aumento nos 
períodos analisados por esses autores. 

O teste de Mann_Kendall para a média 
da temperatura máxima, média e mínima é 
apresentado na Figura 6a, b e c, 

respectivamente. Os resultados anuais 
observados da temperatura máxima 
apresentaram 13 anos com tendência de 
aumento o que corresponde a 33%, dos anos 
observados, sendo que essas temperaturas foram 
registradas na maioria entre os anos de 1988 a 
2008. Isso pode ser explicado devido à 
urbanização da área onde estar localizada a 
estação. Já com a temperatura média, a 
tendência significativa e positiva de aumento 
ocorreu em 47% dos anos analisados, com a 
maioria também a partir de 1988. A temperatura 
mínima apresentou em 38% dos anos uma 
tendência de aumento, enquanto 31% dos anos 
observados apresentaram uma tendência de 
diminuição dessa variável.  

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Estatística anual de Menn-Kendall da temperatura máxima (a), temperatura média (b) e temperatura mínima 
(c). Barreiras, BA. 2011. 
 

 

            Limite superior (1,96) 
           Limite inferior (-1,96)
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Com o aumento da temperatura ocorre 

um crescimento da evapotranspiração e um 
aumento na deficiência hídrica, o que provocará 
um aumento de áreas com alto risco climático 
para a maior parte das culturas agrícolas. O 
aumento da temperatura mínima reduzirá a 
disponibilidade de horas de frio, fenômeno que 
poderá influenciar na produtividade das culturas 
que precisão de baixas temperaturas para o seu 
desenvolvimento. 

 
 

4 CONCLUSÕES 
 
A temperatura máxima foi a que 

apresentou maior grau de elevação. 
Os resultados das temperaturas máxima, 

média e mínima apresentaram baixo coeficiente 
de variação. 

As temperaturas máxima, média e 
mínima não apresentaram tendências 
significativas de crescimento. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BLAIN, G. C.; PICOLI, M. C. A.; LULU, J. 
Analises estatística das tendências de elevação  
nas séries anuais de temperaturas mínima do ar 
no Estado de São Paulo. Bragântia, v. 68, n.3. 
807-815. 2009. 
 
CÂNDIDO, L. A; MANZI, A. O; TOTA, J; 
SILVA, P. R. T; SILVA, F. S. M; SANTOS, R. 
M. N; CORREIA, F. W. S.O Clima Atual e 
Futuro Da Amazônia nos Cenários do Ipcc: A 
Questão a Savanização. Ciência e 
Cultura. vol.59 no.3 São Paulo July/Sept. 2007. 
 
CARGNELUTTI FILHO, A. MATZENAUER, 
R.; MALUF, J. R. T.; FONTANA, D. C. 
Analise decadal da temperatura do ar no Estado 
do Rio Grande do Sul. Revista de Biologia e 
Ciências da Terra, v. 8, n 2. 214-219. 2008. 
 
GOMES, F.P. Curso de Estatistica. 9a ed. São 
Paulo: Livraria Nobel. 1981. 438p. 
 
IPCC, AR4, WGI Report. Cambridge Univ. 
Press. 2007.   

MANFRINATO, W. Mudanças Climáticas 
Ações e Perspectivas para o Novo Milênio. 
Revista World Watch. julho/agosto - 2000. 
Disponível em <www.worldwatch.org.br>. 
Acesso em 15/08/2010. 
 
MENDONÇA, F. Aquecimento global e saúde: 
uma perspectiva geográfica – notas 
introdutórias. Terra Livre São Paulo, vol. I - n. 
20 p.205-221 jan/jul, 2003. 
 
MOTA, M. R. Tendência da temperatura média 
anual na região de Manaus – AM. In: 
Congresso Brasileiro de Defesa do Meio 
Ambiente – DMA. Rio de janeiro, 2003. 
 
SANTOS, R. S. dos; OLIVEIRA, R. A. de; 
SEDIYAMA, G. C. Verificação da existência de 
tendência nas séries de temperatura do ar em 
Sete Lagoas – MG. In: XVI CONGRESSO 
BRASILEIRO DE METEOROLOGIA. 2010. 
Belém, PA. A Amazônia e Clima Global Belém, 
PA. 2010. SBMET. 
 
SEI. Superintendência de Desenvolvimento 
Econômico e Sociais da Bahia. Mapa Territórios 
de Identidade. Disponível 
em:http://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/
mapas/pdf/mapa_territ_ident2007.pdf. Acessado 
em 22/01/2011. 
  
SNERYERS, R. l'Analise Statistique des Séries 
d'Observations. OMM Note Tech. 143.192p. 
1975. 
 
Sokal, R.R.; ROHLF, F.J. BIOMETRI. State 
niversity of New York - Stane Brook. 10a ed. 
1968. 776p. 
 
SPIEGEL, M.R. Estatística. 2a ed. São Paulo: 
MacGraw-Hill do Brasil. 454p. 1985. 
 
SOUSA, I. F. de, AZEVEDO P. V. de; da 
SILVA, V. de P. R; SANTOS, D. N. dos. 
Comportamento da Tendência Temporal da 
Temperatura do Ar em Microrregiões do Estado 
de Sergipe In: XVI CONGRESSO 
BRASILEIRO DE METEOROLOGIA. 2010. 
Belém, PA. A Amazônia e Clima Global Belém, 
PA. 2010. SBMET. 
    



47 
 

WARRICK, A. W.; NIELSEN, D. R. Spatial 
variability of soil physical properties in the 
field. In: HILLEL, D. Applications of soil 
physics. New York: Academic, 1980. p. 319-
344. 
 
____________________________________ 
 
[1] - Professor da universidade do Estado da Bahia, BR 
242, km 04. Barreiras, BA. E-mail: jpsneto@uneb.br. 
 
[2] -Engenheiro Agrônomo da Universidade do Estado da 
Bahia. BR 24, km 04, Barreiras, BA. 
 
[3] - Estudante de Engenharia Agronômica da 
Universidade do Estado da Bahia. BR 242, km 04, 
Barreiras, BA. 
 
[4] - Professora da Faculdade São Francisco de Barreiras, 
BR 135 km01, n2341, Bairro Boa Sorte, Barreiras, BA. 


