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RESUMO – Nos últimos anos, têm sido oferecidas evidências cada vez mais contundentes da 

ocorrência de mudanças climáticas, e seus efeitos presentes e futuros na dinâmica climática terrestre 

têm sido constante objeto de estudo. Prevê-se que tais mudanças terão um impacto considerável na 

engenharia de recursos hídricos, especialmente no que se refere à distribuição, frequência e 

intensidade dos eventos de precipitação. Este trabalho, portanto, tem o objetivo de investigar a 

existência de tendências e pontos de mudança na série histórica de precipitação da cidade de Natal – 

RN, abrangendo os anos de 1963 a 2010. A partir de uma série de 13 índices relativos a valores 

totais e extremos de precipitação, são empregados quatro diferentes métodos estatísticos não-

paramétricos para a detecção de tais mudanças: os testes de Mann-Kendall e Spearman para 

detecção de tendências, o método de Theil-Sen para estimativa da declividade da tendência, e o 

teste de Pettitt para detecção de pontos de mudança na distribuição. Os resultados revelam 

significativos sinais de tendência a diminuição no número de dias úmidos consecutivos e mudanças 

para épocas secas mais secas, ao mesmo tempo que eventos de chuvas extremas parecem se tornar 

mais intensos e frequentes.  

ABSTRACT– Over the last years, increasingly stronger evidence of climate change has surfaced, 

and its present and future effects in the climate dynamics have been a constant object of study. It is 

predicted that these changes will have a considerable impact in water resources engineering, 

especially regarding the distribution, frequency and intensity of rainfall events. Therefore, this 

research aims to investigate the existence of trends and change points in the precipitation time series 

data of Natal – RN, which comprehends the years from 1963 to 2010. Based on a series of 13 

indices related to total and extreme values of precipitation, four different methods to detect these 

changes have been chosen: the Mann-Kendall and Spearman tests for trend detection, the Theil-Sen 

slope estimator and the Pettitt test for change-point detection. Results show significant signs of a 

trend towards less consecutive wet days and change towards drier dry seasons, while at the same 

time extreme rainfall events seem to have become more frequent and intense. 

 

Palavras-Chave – mudanças climáticas; recursos hídricos; métodos não-paramétricos. 

  

                                                           
1) Mestrando do Programa de Pós-graduação em Engenharia Sanitária da UFRN. Cx. Postal 1524 , Campus Universitário Lagoa Nova, CEP: 59072-
970, Natal – RN; lucasazevedo31@hotmail.com. 

2) Professora Adjunta do Curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). UFRN/CT/LARHISA, Cx. 

Postal 1524 , Campus Universitário Lagoa Nova, CEP: 59072-970, Natal – RN; adelenam@gmail.com. 



      
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

2 

1 - INTRODUÇÃO 

As mudanças climáticas têm sido um tema recorrente de debate na comunidade científica nos 

últimos anos. Face aos frequentes questionamentos sobre as maneiras como será possível lidar com 

os impactos por elas causados, faz-se necessário não apenas buscar prever a magnitude de tais 

mudanças, mas também compreender seus reflexos em contextos práticos, especialmente na gestão 

e na engenharia de recursos hídricos. 

Em seu Relatório de Avaliação mais recente (2014), o IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), organização composta por 195 países e considerada a maior autoridade mundial 

no assunto, afirma que o aquecimento do sistema climático global é indubitável, e se deve quase 

que certamente à ação humana: é provável que o intervalo entre 1983 e 2012 tenha sido o período 

de 30 anos mais quente nos últimos 1400 anos. O relatório afirma ainda que enquanto algumas 

áreas do planeta tenderão a apresentar um aumento na média de precipitações, outras sofrerão um 

decréscimo, o que, em longo prazo, acentuará a disparidade entre áreas secas e úmidas: as primeiras 

passarão por períodos secos mais frequentes, o que intensificará conflitos na gestão de recursos 

hídricos, e as segundas serão mais comumente afetadas por grandes enchentes (IPCC, 2014). 

Neste contexto, a identificação de tendências e mudanças em séries de precipitação pode ser 

particularmente importante no contexto do Nordeste brasileiro, e algumas dessas mudanças têm 

sido verificadas em trabalhos recentes. Em Oliveira et al. (2017), por exemplo, um estudo 

empreendido a partir de séries históricas de 148 estações da região Nordeste – envolvendo tanto as 

regiões costeiras quanto as semiáridas – revelou que mudanças climáticas têm causado uma 

acentuação da sazonalidade da região, tornando as épocas secas mais secas e as épocas chuvosas 

mais chuvosas. 

Estudos realizados recentemente no estado de Pernambuco também indicam a ocorrência de 

mudanças. No interior do estado, em análises de séries históricas na bacia do Capibaribe e nas 

bacias dos rios Brígida e Pajeú empreendidas por Assis et al. (2012a) e Assis et al. (2012b), 

respectivamente, detectou-se uma predominância de tendências negativas em todos os índices 

estudados, o que intensificaria a situação de escassez hídrica na região. Já na capital, Recife, 

localizada em área de clima mais úmido, Souza e Azevedo (2012) identificaram um aumento na 

frequência de eventos extremos (precipitações diárias superiores a 100mm) nas últimas décadas. 

Também no litoral da região Nordeste, na cidade de Maceió, Salgueiro et al. (2017) detectaram 

tendências crescentes significativas na precipitação. 
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Em um contexto geral, tais mudanças serão capazes de comprometer não apenas o acesso a 

recursos hídricos no Nordeste, mas também seu desenvolvimento econômico, afetando 

drasticamente sua produção industrial, pecuária e agrícola. 

Considerando o cenário apresentado, este trabalho tem o objetivo de verificar a possível 

existência de tendências e pontos de mudança nos eventos de precipitação registrados na cidade de 

Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, através de diferentes métodos estatísticos, 

ilustrando e caracterizando os tipos de mudanças observadas ao longo do tempo. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

A cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, possui uma extensão territorial 

de 167,2km² e está situada no litoral leste do estado, estabelecendo limite com os municípios de 

Extremoz, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Parnamirim (IDEMA, 2013). Sua 

proximidade à Linha do Equador lhe confere características climáticas específicas, como 

temperaturas elevadas, baixas amplitudes térmicas, forte insolação e altas taxas de evaporação 

(ANA, 2006). 

Segundo a classificação de Thornthwaite (SEMARH, 2005), o clima da cidade é considerado 

sub-úmido, o que lhe confere uma pluviosidade maior em relação ao resto do estado (de 

características predominantemente semi-áridas). O hietograma de precipitações médias por mês na 

cidade está ilustrado na Figura 1, e percebe-se que uma época chuvosa é claramente definida entre 

os meses de março e julho. 

 

 

Figura 1 – Hietograma de precipitações médias por mês na estação pluviométrica de Natal (RN). 

A série histórica utilizada neste estudo foi obtida a partir de dados fornecidos pela Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), e compreende os anos de 1963 a 2010. 
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A continuidade e consistência das medidas da série foram verificadas previamente à sua utilização; 

não foram encontrados períodos com falhas consideráveis na observação. 

 

2.1 - Índices climáticos 

Baseados nos dados de precipitação disponíveis, neste trabalho serão calculados e analisados 

índices climáticos propostos pelo Expert Team on Climate Change Detection and Indices 

(ETCCDI), uma equipe formada com o objetivo de promover medidas objetivas e caracterizações 

precisas da variabilidade e das mudanças do clima (WCRP, 2018). Tais índices oferecem não 

apenas uma visão geral dos totais precipitados e como variam no decorrer do tempo, mas também 

uma descrição mais detalhada da frequência e intensidade de eventos extremos ao longo dos anos. 

Dos 27 índices propostos pela equipe, 11 referem-se à precipitação em específico - suas 

descrições, encontradas em Zhang e Yang (2004), são detalhadas abaixo. 

 PRCPTOT – Precipitação total anual nos dias úmidos (P ≥ 1mm), dada em milímetros; 

 CDD – Número máximo de dias secos (P < 1mm) consecutivos em um ano; 

 CWD – Número máximo de dias úmidos (P ≥ 1mm) consecutivos em um ano; 

 R10mm – Número de dias por ano em que P ≥ 10mm; 

 R20mm – Número de dias por ano em que P ≥ 20mm; 

 R50mm – Número de dias por ano em que P ≥ 50mm; 

 Rx1day – Valor máximo anual de precipitação para um dia, em milímetros; 

 Rx5day – Valor máximo anual de precipitação para cinco dias, em milímetros; 

 R95p – Precipitação total anual para eventos acima do 95° percentil, em milímetros; 

 R99p – Precipitação total anual para eventos acima do 95° percentil, em milímetros; 

 SDII – Índice simples de intensidade da precipitação (precipitação total em dias úmidos 

dividida pelo número de dias úmidos). 

A estes foram adicionados, para este trabalho, dois índices para avaliação de tendências e 

mudanças encontradas em épocas específicas do ano: 

 PTU – Precipitação total nos dias úmidos (P ≥ 1mm)  para o trimestre mais úmido, em 

milímetros; 

 PTS – Precipitação total nos dias úmidos (P ≥ 1mm) para o trimestre mais seco, em 

milímetros; 

Todos os índices podem ser calculados através de software desenvolvido e disponibilizado 

para este fim pelo próprio ETCCDI, o RClimDex 1.1, baseado na plataforma R (Zhang e Yang, 

2002). A partir das séries obtidas para cada índice, os testes estatísticos são aplicados. 
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2.2 - Detecção de tendências e pontos de mudança 

Este trabalho utiliza quatro diferentes métodos não-paramétricos, a fim de identificar 

tendências temporais e mudanças ocorridas em momentos específicos. Tais testes são 

frequentemente empregados para verificação de propriedades de séries hidrológicas (aleatoriedade, 

independência, homogeneidade, etc.), e têm a vantagem de não requererem que a variável estudada 

obedeça a uma distribuição normal, além de serem menos suscetíveis aos efeitos da presença de 

outliers (Naghettini e Pinto, 2007; Shohami et al., 2011).  Para todos os métodos são utilizados 

níveis de significância (α) de 5% e 10%. 

O teste de Mann-Kendall, proposto por Mann (1945) e Kendall (1975), é comumente usado 

para verificar a existência de tendências em séries temporais, e tem sido recomendado para a 

avaliação de dados ambientais pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) (Yue et al., 2002). 

A hipótese nula (  ) considerada pelo teste é que não existe tendência na série analisada, enquanto 

a hipótese alternativa (  ) afirma que existe tendência, seja ela positiva ou negativa (Mann, 1945).  

Para avaliar-se a significância das tendências encontradas com o método, calcula-se uma estatística 

padronizada do teste,    . Caso seu valor seja positivo, a tendência é positiva, e em caso contrário, 

a tendência é negativa. O p-valor do teste pode ser obtido a partir do valor de    , visto que a 

estatística do teste obedecerá uma distribuição normal. Uma descrição detalhada do método pode 

ser encontrada em Gajbhiye et al. (2016). 

O teste de Spearman também pode ser utilizado para identificação de tendências em séries 

temporais, trabalhando com as mesmas hipóteses nula e alternativa adotadas para o Teste de Mann-

Kendall (inexistência e existência de tendência, respectivamente). Assim como no teste de Mann-

Kendall, também é utilizada aqui uma estatística padronizada do teste (T), a partir do qual pode ser 

obtido o p-valor (o valor de T também obedece a uma distribuição normal). Valores positivos de T 

indicam tendências positivas, enquanto valores negativos indicam tendências negativas. Uma 

descrição do teste para utilização neste contexto pode ser encontrada em NERC (1975). 

Enquanto os testes de Mann-Kendall e Spearman são úteis para a identificação de tendências 

estatisticamente significativas em uma série temporal, o método de Theil-Sen, proposto por Theil 

(1950) e Sen (1968) e expandido por Hirsch et al. (1982), tem a capacidade de estimar a magnitude 

da tendência existente, ou seja, sua taxa de variação linear (ou declividade), aqui denominada β. São 

calculadas primeiramente as declividades para todos os pares de valores na série, e em seguida, o 

valor de β é calculado a partir da mediana de todas as declividades obtidas. Um valor positivo de β 

indica uma tendência crescente, enquanto um valor negativo indica uma tendência decrescente. 



      
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

6 

Já o teste não-paramétrico de Pettitt (Pettitt, 1979) é usado para identificar pontos de 

mudança em uma série temporal, ano a ano.  O método divide a série (            em duas 

amostras menores, representadas por (            e (               , identificando possíveis 

pontos de mudança e obtendo p-valores para os mais significativos, que podem posteriormente ser 

comparados com os níveis de significância adotados. Uma descrição do método pode ser encontrada 

em Zhang e Lu (2009). 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do hietograma ilustrado na Figura 1, foram determinados o trimestre mais úmido 

(PTU – maio, junho e julho) e o trimestre mais seco (PTS – outubro, novembro e dezembro) para a 

cidade de Natal. 

Os resultados dos testes aplicados são ilustrados na Tabela 1 para cada um dos índices 

utilizados. No que se refere aos três primeiros testes, observando-se os sinais das estatísticas 

obtidas, percebem-se tendências negativas para os índices PRCPTOT, CDD, CWD, R10mm e 

R20mm, e positivas para R50mm, Rx1day, Rx5day, R95p, R99p, SDII e PTU; há, no geral, um 

considerável nível de concordância entre os métodos de Mann-Kendall e Spearman. As 

declividades de Theil-Sen indicam a magnitude das tendências encontradas. 

 

Tabela 1 – Resultados dos testes de Mann-Kendall, Spearman, Theil-Sem e Pettitt para índices baseados em série 

de precipitação de Natal – RN. 

Índices 
Teste de Mann-Kendall Teste de Spearman  Decilividade 

de Theil-Sen 

Teste de Pettitt 

ZMK p-valor T p-valor Ano p-valor 

PRCPTOT -0,169 0,866 -0,164 0,872 -0,903 1974 0,318 

CDD -0,214 0,831 -0,069 0,946 0,000 1970 0,644 

CWD -1,633 0,103 -1,668 0,096** -0,088 1990 0,197 

R10mm -0,499 0,618 -0,619 0,541 -0,056 1974 0,391 

R20mm -0,214 0,831 -0,177 0,862 0,000 1974 0,339 

R50mm 0,715 0,475 0,543 0,592 0,024 1977 0,202 

Rx1day 0,711 0,477 0,796 0,432 0,343 1996 0,018* 

Rx5day 0,755 0,450 0,783 0,438 0,618 1996 0,169 

R95p 0,693 0,488 0,604 0,551 2,989 1993 0,196 

R99p 0,809 0,419 0,563 0,579 0,000 1996 0,05** 

SDII 0,551 0,582 0,263 0,796 0,027 1977 0,107 

PTU 0,222 0,824 0,394 0,697 1,042 1993 0,612 

PTS -0,391 0,696 -0,030 0,769 -0,109 1978 0,088** 

* - Valor significativo para  α = 5%.      

** - Valor significativo para  α = 10%.                                                                                                           
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Não se pode, no entanto, inferir muito com base em tais resultados, pois a grande maioria das 

tendências obtidas não é de caráter significativo – quase todos os p-valores obtidos são muito altos, 

o que indica que as leves tendências encontradas estariam dentro da variabilidade normal dos dados. 

A única exceção notável se dá para o teste de Spearman com o índice CWD, que obteve uma 

tendência negativa significativa para o nível de significância de 10%, o que indicaria que há uma 

razoável probabilidade de diminuição de dias úmidos consecutivos ao longo dos anos. O p-valor 

obtido para o teste de Mann-Kendall também é pequeno, porém ligeiramente maior que 10%. 

O gráfico de variação do índice CWD está ilustrado na Figura 2. Na figura são também 

plotadas uma curva tracejada de regressão local obtida pelo RClimDex (uma “suavização” da 

variabilidade dos gráficos, capaz de mostrar o comportamento geral da série histórica ao longo do 

tempo) e a declividade de Theil-Sen calculada, em vermelho. 

 

Figura 2 – Variação interanual do índice CWD para a cidade de Natal - RN 

 

Já a aplicação do teste de Pettitt encontrou pontos significativos de mudança na distribuição 

dos dados para três índices: PTS, R99p (a nível de 10%) e Rx1day (a nível de 5%), como mostrado 

ainda na Tabela 1. Para estes dois últimos índices, percebe-se que o ano em que a mudança foi 

detectada é comum (1996) – isto indicaria que a partir deste ponto eventos extremos têm tido maior 

frequência e/ou intensidade. A mudança para o índice PTS ocorre em 1978, e analisando-se o 

gráfico relacionado ao índice percebe-se que há, de fato, uma diminuição consistente na média dos 

valores a partir deste ano; ou seja, os meses secos tornaram-se ainda mais secos. 

A Figura 3 ilustra como variam as médias de cada índice antes e depois dos pontos de 

mudança identificados pelo teste de Pettitt. 

 



      
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

8 

 

Figura 3 – Pontos de mudança encontrados pelo teste de Pettitt nas séries R99p, Rx1day e PTS, para a cidade de 

Natal (RN). 

 

4 - CONCLUSÕES 

A aplicação dos testes estatísticos mencionados para os 13 índices levou a três conclusões 

principais: 

a) Os testes de Mann-Kendall e Spearman não apresentaram resultados significativos para a 

maioria dos índices estudados, o que pode indicar que não existe evidência de tendências 

particulares na precipitação na cidade, ou que elas simplesmente não foram identificadas no 

intervalo de tempo utilizado. Isto não deve conduzir, no entanto, à inferência que mudanças 

climáticas ainda não têm agido consideravelmente na região, pois necessita-se de estudos 

complementares que avaliem tal hipótese por outras abordagens; 

b) A única tendência significativa foi encontrada pelo teste de Spearman para o índice CWD. 

Sua natureza negativa leva a crer que a quantidade de dias úmidos consecutivos por ano tem 

diminuído, ou seja, eventos chuvosos têm se concentrado em uma menor quantidade de dias ao 

longo do tempo; 
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c) A aplicação do teste de Pettitt mostra um aumento considerável na incidência de eventos 

extremos de precipitação entre 1996 e 2010, o que exigiria cuidados especiais na previsão de riscos 

na cidade (além de atenção especial à problemática da drenagem urbana). Ao mesmo tempo, nos 

meses mais secos (outubro, novembro e dezembro), ocorreu uma diminuição dos valores 

precipitados a partir do ano de 1978, o que indicaria uma mudança para épocas secas ainda mais 

secas, ou uma redistribuição das chuvas deste trimestre para outros meses. 

Dada a importância do tema, ressalta-se, finalmente, que ainda faz-se necessária uma 

avaliação aprofundada dos impactos de mudanças climáticas na região Nordeste a partir de novos 

estudos, experimentando diferentes metodologias e contemplando diferentes localidades para 

permitir análises espaciais detalhadas. 
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