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INTRODUÇÃO 

Nas últimas duas décadas, as discussões sobre variabilidade climática e eventuais mudanças no 

clima têm sido observadas tanto pela comunidade científica quanto pela população em geral (IPCC, 

2013). A mudança significativa em extremos hidrometeorológicos pode ser avaliada a partir de testes 

de hipóteses aplicados às séries temporais destas variáveis. A principal fonte de incertezas em testes 

de hipóteses para detecção de mudanças nesses casos é o tamanho da amostra disponível 

(Koutsoyiannis e Montanari, 2007). O objetivo do estudo é examinar os efeitos do tamanho amostral 

nos resultados de testes de tendência de séries de índices de extremos hidrometeorológicos. 

METODOLOGIA 

Para avaliar a sensibilidade dos testes de tendência em relação ao tamanho amostral da série, 

foram selecionadas todas as estações pluviométricas, oriundas da ANA e INMET, que tinham pelo 

menos 60 de anos de dados sem falha, de modo a poder avaliar diferentes janelas temporais ao longo 

da série. Essa consulta resultou num total de 532 estações. A partir dos dados pluviométricos diários, 

foram calculadas as séries temporais de 10 índices de extremos de precipitação. 

As análises de sensibilidade ao tamanho amostral foram realizadas adotando uma técnica 

denominada de janela móvel (Onyutha, 2016). Nesta técnica são definidos diferentes tamanhos de 

janelas temporais a serem percorridas na série de cada estação, sendo necessário definir um tamanho 

mínimo de janela temporal a ser considerada inicialmente e os incrementos a serem realizados a fim 

de avaliar outros tamanhos. O tamanho mínimo amostral da série foi de pelo menos 60 anos de dados 

sem falha. Uma janela temporal corresponde a um subconjunto de valores da série temporal 

respeitando a cronologia (ordem de ocorrência) da série. O tamanho da janela corresponde ao número 

de valores da série. O estudo de detecção de tendência empregou o teste não paramétrico de Mann 

Kendall em conjunto com o procedimento Trend-Free Pre-Whitening (MK-TFPW), empregado para 

reduzir a influência da correlação temporal no resultado do teste. 

Os resultados do estudo de detecção são classificados quanto a duas características: a 

significância do resultado (significativo ou não-significativo) e o sentido da mudança (crescente ou 

decrescente). Dessa forma, definem-se três estados possíveis: o Não Significativo (NS), Significativo 

Crescente (S_C) e Significativo Decrescente (S_D). Para uma dada estação, quando se aplica o teste 

de MK para duas janelas temporais vizinhas, podem ocorrer seis mudanças de estado: NS para S_D, 

NS para S_C, S_C para NS, S_C para S_D, S_D para NS, e de S_D para S_C. 

A sensibilidade do estudo de detecção ao tamanho da amostra foi feito com base em duas 

grandezas: o grau de variabilidade dos resultados do teste MK-TFPW para todas as janelas temporais 

de diferentes tamanhos, e a diferença entre os resultados obtidos para cada janela e aquele que se 

obtém quando se utiliza a série completa, tida como a verdade neste estudo. O grau de variabilidade 

foi representado pelo indicador NME, que mede, para cada tamanho de janela utilizado, a quantidade 

de vezes que ocorre mudança de estado. O indicador para representar as diferenças em relação ao 
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resultado da série completa foi o percentual de equívoco (PE), definido como o percentual de estados 

obtidos para as janelas temporais (diferentes tamanhos) que foram diferentes do estado obtido com a 

série completa. 

RESULTADOS 

 
Figura 1 - NME interpolado para o tamanho 30 anos de janela temporal. As cores quentes (tons amarelos, alaranjados e 

avermelhados) sinalizam grandes valores (maiores que 4 NME) de mudanças de estado e as frias (tons de verde e azul) 

o inverso. As regiões sem cor representam falta de informação. 
 

 
Figura 2 - PE interpolado para o tamanho 30 anos de janela temporal. A cor azul corresponde aos percentuais de 

equívoco menores que 25%, as amarelas entre 26 e 50%, a laranja entre 51% e 75% e a vermelha maiores que 75%. As 

regiões sem cor representam falta de informação. 

CONCLUSÕES 

Os resultados ilustram a sensibilidade dos testes de tendência ao tamanho amostral, 

notadamente quando considerado o tamanho de 30 anos, comum à boa parte das estações 

hidrometeorológicas do Brasil. Essa sensibilidade implica em um aumento no risco de ocorrência dos 

mais diversos tipos de prejuízos em projetos que envolvem o uso de índices de extremos 

hidrometeorológicos, tendo em vista que a tomada de decisão será influenciada pelo resultado de 

tendência significativa na bacia, ou a ausência dela, quando na verdade alterações de comportamento 

serão observadas alguns anos à frente. 
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