
TE

PR

ENDÊNC

PL

 

 

 

 

 

UNIV

CEN

ROGRAMA 

R

CIAS DE 

UVIOMÉ

VERSIDADE

NTRO DE T

DE PÓS-G

Roberto O

MUDAN

ÉTRICA 

Dis

E FEDERA

ECNOLOG

GRADUAÇÃ

 

 

 

 

 

Omena Ba

 

 

ÇAS CLI

NO ESTA

 

 

 

 

 

 

 

ssertação de

Recife/

2013

AL DE PERN

GIA E GEO

ÃO EM EN

arbosa da

IMÁTICA

ADO DE 

e Mestrado

PE 

3 

NAMBUCO

CIÊNCIAS

NGENHARI

a Silva 

AS NA PR

PERNAM

O 

S 

IA CIVIL 

RECIPIT

MBUCO 

TAÇÃO 



 
 

 

Roberto Omena Barbosa da Silva 

 

 

 

TENDÊNCIAS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA PRECIPITAÇÃO 

PLUVIOMÉTRICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade 
Federal de Pernambuco – UFPE, em cumprimento às 
exigências para obtenção do título de Mestre em 
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos. 
 

 

 

 

Orientadora 

Profa. Dra. Suzana Maria Gico Lima Montenegro 

 

Coorientadora 

Profa. Dra. Werônica Meira de Souza 

 

 

 

 

 

 

Recife/PE 

2013 



 
 

 

Roberto Omena Barbosa da Silva 

 

 

 

TENDÊNCIAS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA PRECIPITAÇÃO 

PLUVIOMÉTRICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade 
Federal de Pernambuco – UFPE, em cumprimento às 
exigências para obtenção do título de Mestre em 
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos. 

 

 

 

 

APROVADA EM: 

 
 
 

 

Orientadora: ________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Suzana Maria Gico Lima Montenegro – (PPGEC/UFPE) 

 

Coorientadora: _______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Werônica Meira de Souza – (UAG/UFRPE) 

 

1º Examinador:_______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Josiclêda Domiciano Galvíncio, Examinadora Externa – (DCG/UFPE) 
 

2º Examinaodor:______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Bernardo Barbosa da Silva, Examinador Interno – (DCG/UFPE) 
 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a minha família: meu pai, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho, por sempre 

acreditarem na minha vontade e capacidade; pela paciência, carinho e orgulho demonstrados 

desde sempre. 

Agradeço a minha orientadora, Professora Dra. Suzana Montenegro, e coorientadora, 

Professora Dra. Werônica Meira, pela oportunidade e orientações sempre positivas para o 

desenvolvimento da dissertação. 

A João Salgueiro, pelas conversas didáticas e auxílio com os dados. 

Ao meu amigo Arthur Paiva Coutinho pelo estímulo constante e dicas para melhoria da 

dissertação. 

Aos tios, tias, primos, primas, parentes, colegas de trabalho, amigos, etc., pelo apoio e 

compreensão. 

A UFPE, pelo ensino cedido e a formação. 

Ao ITEP (Instituto de Tecnologia de Pernambuco), INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia) e a ANA (Agência Nacional de Águas), pela disposição dos dados. 

A FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), pelo apoio ao desenvolvimento de projetos 

em bacias hidrográficas. 

A ETCCDMI/OMM por cederem o software RClimDex gratuitamente. 

Enfim, a todos aqueles a quem não mencionei, mas que colaboraram de alguma forma para 

minha formação e para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem sabe os engenheiros construirão 

mais pontes para aproximar os mundos do 

que muros para separar os povos” (Autor 

desconhecido). 



 
 

 

RESUMO 

 

Diversos estudos têm demonstrado que o aumento da temperatura média do planeta causa 
uma intensificação do ciclo hidrológico, o que poderá ocasionar mudanças nos regimes das 
chuvas, como o aumento da ocorrência de eventos hidrológicos extremos, alterando 
fortemente a disponibilidade hídrica de uma região e a qualidade de vida da população. A 
análise da tendência de séries históricas de precipitação pluviométrica é uma das maneiras de 
se inferir a ocorrência de mudança climática local. Neste contexto, este trabalho objetiva a 
estimativa da tendência dos índices de detecção de mudanças climáticas elaborados pela 
OMM, referentes à precipitação pluvial diária, utilizando o software RClimDex, e a avaliação 
destas tendências para o estado de Pernambuco. Para isto, foram utilizados 75 postos 
pluviométricos bem distribuídos pelo Estado com séries históricas variando de 1962 a 2011, 
com cerca de 50 anos de dados. Os resultados mostraram que o estado de Pernambuco 
apresentou tendência de diminuição da precipitação total anual (PRCPTOT), da intensidade 
média diária de chuva (SDII), do número de dias em que a precipitação é maior que 10 mm 
(R10) e 20 mm (R20). Na análise por bacia hidrográfica principal, foram observadas 
tendências em vários índices de detecção de mudanças climáticas nas bacias dos rios Goiana, 
Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una, Mundaú. Ipanema, Moxotó, Terra Nova, Brígida, 
Garças e Pontal. Concluiu-se que existem evidências de variabilidade climática tanto para o 
Estado, quanto para algumas de suas bacias hidrográficas principais: o estado de Pernambuco 
apresenta tendência da diminuição da chuva total anual e de eventos de chuvas moderados e 
fortes; foram verificados indícios de aceleração no processo de aridez das bacias dos rios 
Ipanema, Brígida e Garças e observou-se maior tendência do acontecimento de eventos 
extremos máximos de precipitação para as bacias dos rios Mundaú, Sirinhaém e Garças. 

 

 

Palavras-chave: Variabilidade climática. Precipitação pluviométrica. RClimDex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Several studies have shown that the increasing of planet's average temperature causes an 
intensification of the hydrological cycle, which may lead to changes in rainfall regimes, such 
as increasing of the occurrence of extreme hydrological events, modifying the water 
availability of a region and the quality of life of its population. The trend analysis of time 
series of rainfall is one of the ways to determine the occurrence of local climate changes. In 
this context, this work aims to estimate the trend in rates of climate change detection, 
referring to daily rainfall, defined by WMO, using the software RClimDex, and to evaluate 
the implications of these trends for the state of Pernambuco. For this, 75 rain gauge stations 
well distributed along the state, varying from 1962 to 2011 with about 50 years of data were 
used. The results showed that the state of Pernambuco tended to decrease the total annual 
rainfall (PRCPTOT), the average daily rainfall intensity (SDII), the number of days when 
rainfall is greater than 10 mm (R10) and 20 mm (R20). In the analysis considering the major 
river basins of the state, several trends in detection rates of climate change in the basins of 
Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una, Mundaú, Ipanema, Moxotó, Terra Nova, 
Brígida, Garças e Pontal, were observed. It was concluded that there is evidence of climate 
variability for both state and for some of its major river basins: the state of Pernambuco has 
declining trend in annual total rainfall and moderate and strong rainfall events; it was verified 
evidence of acceleration in the process of dryness of the river basins of Ipanema, Brígida and 
Garças and it was observed a higher tendency of occurrence of extreme rainfall events for the 
basins of Mundaú, Sirinhaém and Garças. 

 

 

Key-words: Climate variability. Rainfall. RClimDex. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

 Ultimamente, a sociedade tem discutido frequentemente sobre as mudanças climáticas 

e suas consequências no meio em que vivemos. Segundo Souza & Azevedo (2009), toda esta 

preocupação está associada aos impactos das mudanças climáticas sobre o meio ambiente e as 

diversas atividades humanas no globo terrestre, e, principalmente, aos efeitos dos extremos 

climáticos que se tornam mais frequentes, através da divulgação dos relatórios do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC. 

 Grande parte dos pesquisadores acredita que as alterações climáticas que vem 

acontecendo são consequência da atividade antrópica, especificamente do aumento na 

emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) na atmosfera; outros acreditam que estas alterações 

climáticas são devido à variabilidade climática natural do planeta, colocando em dúvida as 

afirmações dos Relatórios de Avaliação do IPCC. 

Apesar destas incertezas referentes à influência do homem no clima, a grande maioria 

dos pesquisadores tem demonstrado em estudos que nas últimas décadas a atmosfera tem, de 

fato, sofrido um processo de variabilidade climática, com maior tendência de aquecimento. 

 O Quarto Relatório Científico do IPCC (Alley et al., 2007) apresenta evidências de 

que mudanças do clima podem afetar significativamente o planeta, especificamente quanto 

aos extremos climáticos, com maior rigor nos países menos desenvolvidos na região tropical; 

além disto, sugere, com mais de 90% de confiabilidade, que o aquecimento global dos últimos 

anos é causado por atividades humanas (MARENGO, 2008). 

 Segundo Avila (2007), o aumento das concentrações de gases de efeito estufa e seus 

consequentes efeitos são mais bem entendidos neste último relatório devido a uma melhor 

medição in situ, por meio de satélites, estações de coletas de dados na superfície e um melhor 

conhecimento dos modelos, embora ainda existam muitas incertezas de como esse complexo 

sistema funcione e como poderá se comportar no futuro. 

 Outros fatores que podem afetar o clima de uma região são o desflorestamento e o 

mau uso dos ecossistemas. Estes fatores alteram o clima regional e assim, contribuem para as 

alterações no sistema global. Em áreas de ecossistemas frágeis e vulneráveis, como o 

semiárido, as mudanças climáticas mais drásticas podem ocorrer através da soma das ações 
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produzidas pelos GEE com o mau uso e desflorestamento dos ecossistemas locais (SANTOS, 

2006). Neste cenário, torna-se evidente a necessidade de se melhorar a capacidade de 

monitorar e projetar as consequências de mudanças nos regimes hidrológicos (RAMOS, 

2010).  

A análise da tendência de séries históricas de precipitação é uma das maneiras de se 

determinar a ocorrência de mudança climática local, possibilitando a avaliação de suas 

consequências sobre as bacias hidrográficas, e consequentemente, sobre a sociedade. Em 

regiões como o Nordeste do Brasil, principalmente no semiárido, a precipitação é uma 

variável determinante das condições do clima local, bem como da sua variabilidade e 

mudança em longo prazo (SANTOS et al., 2009). 

 Alguns autores avaliam a tendência das precipitações pluviométricas através de testes 

não paramétricos, como o Teste de Mann-Kendall, por exemplo (FÉLIX et al., 2010; 

FECHINE & GALVÍNCIO, 2010). Porém, ultimamente esta análise tem sido realizada 

através de softwares que estimam as tendências dos índices de detecção de mudanças 

climáticas que foram elaborados por um grupo de trabalho da Organização Meteorológica 

Mundial (OMM). 

 O estado de Pernambuco possui área de 98.311 km² e população de cerca de 9 milhões 

de habitantes (GEOGRAFIA, 2013). Grande parte da área do Estado está situada no 

semiárido. Estima-se que aproximadamente 64% dos municípios do Estado e 3,2 milhões de 

pessoas residam no semiárido pernambucano (IBGE, 2000; IBGE, 2010), onde grande parte 

da população desta região sofre com problemas de acesso a água e as atividades agrícolas são 

altamente dependentes da precipitação, sendo o conhecimento de sua variabilidade de 

fundamental importância para o planejamento do uso dos recursos hídricos. Além disso, cerca 

de 80% dos habitantes do Estado moram em zonas urbanas (POPULAÇÃO, 2013). Estas 

zonas poderão sofrer bastante principalmente com a intensificação de eventos extremos de 

precipitação, gerando diversos danos sobre as infraestruturas de drenagem urbana das cidades. 

Neste contexto, este estudo tem a finalidade de analisar as tendências climáticas de 

índices de precipitação pluviométrica para o estado de Pernambuco e suas principais bacias 

hidrográficas, possibilitando melhor conhecimento climático da área em escala local e 

estimulando o desenvolvimento de pesquisas e políticas de mitigação das consequências das 

mudanças climáticas para o Estado e suas principais bacias, e, consequentemente, para sua 

população.  
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1.2 Objetivo geral 

 

Estimar índices de detecção de mudanças climáticas da precipitação pluviométrica e 

avaliar as tendências destes índices para o estado de Pernambuco e suas bacias hidrográficas. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

 Verificar as tendências da precipitação total anual e da intensidade diária média de 

precipitação nos dias úmidos no estado de Pernambuco e em suas bacias hidrográficas; 

 Analisar a distribuição espacial dos dias consecutivos secos e úmidos ao longo de todo o 

Estado e suas bacias; 

 Identificar as tendências dos eventos extremos de precipitação diária nas bacias 

hidrográficas e no Estado; 

 Avaliar as tendências dos índices associados a dias úmidos e a quantidade máxima de 

precipitação observadas em um dia e em cinco dias para a área em estudo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O mundo e as mudanças climáticas 

 

Desde a década de 1980, investigações científicas sobre a possibilidade de mudança 

do clima em nível mundial vêm despertando interesses crescentes no público e na comunidade 

científica em geral (MARENGO, 2008). Alguns pesquisadores acreditam que o planeta tem 

sofrido um processo irreversível de aquecimento e que esta “mudança climática” é 

consequência principalmente das atividades antrópicas, que interferem de maneira a 

incrementar a capacidade da atmosfera em reter calor (WALSH & PITTOCK, 1998; 

KAMGA, 2001; HOOPER et al., 2005; ALLEY et al., 2007; MARENGO, 2008). Outros 

pesquisadores acreditam que as alterações climáticas que o planeta vem passando são devidas 

sua variabilidade climática natural (MOLION, 1995; MOLION, 2001; LINDZEN & 

GIANNITSIS, 2002; SOON & BALIUNAS, 2003; MOLION, 2007). 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima (IPCC) define mudança do 

clima como qualquer alteração climática ocorrida ao longo do tempo, quer se deva à 

variabilidade natural ou seja decorrente da atividade humana. Essa definição difere da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em que o termo mudança 

do clima se refere a uma mudança que seja atribuída direta ou indiretamente à atividade 

humana, alterando a composição da atmosfera global, e seja adicional à variabilidade natural 

do clima observada ao longo de períodos comparáveis de tempo (ALLEY et al., 2007). 

De forma geral, o termo “variabilidade climática” é utilizado para as variações de 

clima em função dos condicionantes naturais do planeta e suas interações, daí a denominação 

de variabilidade natural do clima. Já as “mudanças climáticas” seriam as alterações na 

variabilidade natural do clima devido às atividades humanas (SANTOS, 2006). 

Apesar destas incertezas referentes à influência do homem sobre as mudanças 

climáticas, a maioria dos pesquisadores tem demonstrado em estudos que nas últimas décadas 

a atmosfera tem, de fato, sofrido um processo de variabilidade climática, com maior tendência 

de aquecimento (ALLEY et al., 2007; ALMEIDA et al., 2010; SKANSI et al., 2013). 

Especialistas preveem que esse aquecimento implicará em uma intensificação do ciclo 

hidrológico, que afetará o regime das precipitações pluviométricas, aumentando-as ou 

diminuindo-as (RAMOS, 2010). Os impactos das alterações climáticas poderão ter várias 

consequências negativas no tocante à disponibilidade das águas superficiais ou subterrâneas, a 
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qualidade das águas, a ocorrência de cheias, o aumento do processo de desertificação em 

regiões semiáridas, problemas nos sistemas de drenagem de cidades, entre outros, suscitando 

diversos problemas de cunho social, ambiental e econômico. 

Acredita-se que mudanças no clima ou aumento da sua variabilidade alteram o ciclo 

da água e o volume do escoamento superficial, tendo, consequentemente, implicações 

importantes para os sistemas, planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos 

(FECHINE, 2012). Para estudar e divulgar abertamente as informações técnicas e 

socioeconômicas e os impactos relevantes aos riscos à humanidade, visando criar mecanismos 

para a adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas globais, foi criado o IPCC 

(AVILA, 2007). 

 

2.1.1 Quarto Relatório de Avaliação (QRA) do IPCC 

 

O IPCC, criado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), é a referência mais citada nas discussões 

sobre mudança climática. Seus Relatórios de Avaliação (RA) são amplamente reconhecidos 

como as fontes mais confiáveis de informações sobre a mudança do clima (SANTOS, 2006). 

No ano de 2007, o IPCC publicou seu Quarto Relatório de Avaliação (QRA), que 

apresentou os resultados mais atuais da influência dos fatores naturais e antrópicos sobre as 

mudanças climáticas, considerando novos dados, novas modelagens e análises mais robustas, 

além de melhor entendimento científico sobre o tema, adquirido nos diversos estudos e 

pesquisas que vem sendo desenvolvidos nos últimos anos. 

O QRA alerta para um aumento médio global das temperaturas entre 1,8ºC e 4,0ºC até 

2100. Esse aumento pode ser ainda maior (6,4ºC) se a população e a economia continuarem 

crescendo rapidamente e se for mantido o consumo intenso dos combustíveis fósseis. 

Entretanto, a estimativa mais confiável fala em um aumento médio de 3ºC, assumindo que os 

níveis de dióxido de carbono se estabilizem em 45% acima da taxa atual. Aponta também, 

com mais de 90% de confiabilidade, que a maior parte do aumento de temperatura observado 

nos últimos 50 anos foi provocada por atividades humanas (AVILA, 2007). 

As Figuras 1 e 2 apresentam projeções de mudanças futuras de temperatura e 

precipitação, respectivamente, obtidas no QRA de acordo com cenários de emissões do 

Relatório Especial sobre Cenários de Emissões (RECE) do IPCC. O RECE, que surgiu da 

atualização do IS92, primeiros cenários globais a fornecer estimativas para o conjunto de 
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Segundo o QRA (Alley et al., 2007), as concentrações atmosféricas globais de dióxido 

de carbono, metano e óxido nitroso aumentaram bastante em consequência das atividades 

humanas desde 1750, ultrapassando em muito os valores pré-industriais determinados com 

base em testemunhos de gelo de milhares de anos. Esse aumento global da concentração de 

dióxido de carbono se deve principalmente ao uso de combustíveis fósseis e à mudança no 

uso da terra, enquanto o aumento da concentração de metano e óxido nitroso se deve 

principalmente à agricultura. 

Por fim, o QRA conclui, com base em novas observações diretas e paleoclimáticas, 

que é muito provável que a maior parte do aumento observado nas temperaturas médias 

globais desde meados do século XX se deva ao aumento nas concentrações antrópicas de 

gases de efeito estufa, afirmando que o aquecimento do sistema climático é real e inequívoco. 

 

2.1.2 Estudos de mudanças climáticas pelo mundo 

 

Diversos estudos científicos sobre mudanças climáticas vêm sendo realizados em todo 

o mundo, evidenciando as observações de modificação do clima em escala global e regional 

divulgadas por diversas entidades climáticas, e, principalmente pelos Relatórios de Avaliação 

do IPCC. 

Karl e Knight (1998) observaram o aumento de 8% na precipitação em todo os 

Estados Unidos desde 1910 e verificaram que este aumento é refletido principalmente em 

eventos de precipitação diários pesados e extremos. Estes resultados foram confirmados em 

Kunkel et al. (1999), que encontraram tendência em eventos de precipitação extremos de curta 

duração (1-7 dias) para os Estados Unidos a uma taxa de 3% por década para o período entre 

1931 e 1996. 

Haylock et al. (2006) investigaram as tendências de extremos de chuva no Sudeste da 

América do Sul no período de 1960-2000. Eles encontraram tendências para condições mais 

úmidas no Sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e no Norte e Centro da Argentina. Os autores 

observaram também que a região Sudeste da América do Sul experimentou um aumento na 

intensidade e frequência de dias com chuva intensa. 

Outras pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de avaliar os impactos das 

mudanças climáticas sobre a sociedade e o meio ambiente. 

Olofsson et al. (2007) investigaram o impacto hidráulico devido às alterações 

climáticas de uma região urbana localizada ao sul da Suécia. Para isto, utilizaram o método de 
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alteração do Delta e simulações de modelos de drenagem urbana através do software Mike 

Urban / MOUSE. 

Alexander e Arblaster (2009) avaliaram várias simulações de nove modelos climáticos 

globais acoplados segundo sua capacidade de reproduzir tendências observadas em um 

conjunto de índices que representam os extremos de temperatura e precipitação sobre a 

Austrália. 

Walther (2012) utilizou dados diários de precipitação e temperatura, cujos intervalos 

de dados eram maiores que 100 anos, para simular e avaliar as mudanças nas variáveis 

meteorológicas na Europa com foco na região báltica. 

No Brasil já existem inúmeras pesquisas e divulgações sobre o tema de relevância 

considerável (CORTEZ, 2004; SANTOS, 2006; MARENGO, 2008; SEMAS, 2011). Segundo 

Assis et al. (2012), o cenário climático brasileiro acompanha a mesma tendência de 

aquecimento global, em que as mudanças mais significativas são no aumento de temperatura, 

modificações nos padrões de chuvas e alterações na distribuição de extremos climáticos, tais 

como secas, enchentes e inundações. 

 

2.2 O estado de Pernambuco e as mudanças climáticas 

 

Nos últimos anos, o estado de Pernambuco tem passado por grandes mudanças 

econômicas e sociais. O Estado, que possui área de 98.311 km² e população estimada de 9 

milhões de habitantes (Geografia, 2013) vem obtendo destaque no âmbito nacional como um 

dos maiores núcleos de desenvolvimento econômico do Brasil.  

Esse crescimento tem se evidenciado com o aumento de implantação de indústrias, a 

construção de grandes obras, rodovias, maior urbanização das cidades, etc. Segundo o 

periódico Sinal Econômico (AD-Diper, 2010), houve a implantação de 1.049 novas empresas 

no interior do Estado no período de 2007 a 2010. 

Porém, este crescimento ocorre, na maioria das vezes, de forma desordenada, 

implicando no surgimento e intensificação de diversos fatores negativos, como a destruição de 

vegetações típicas e florestas, aumento da emissão de gases danosos à atmosfera, poluição 

hídrica, mau uso do solo, entre outros. De acordo com o Atlas da Biodiversidade de 

Pernambuco (SECTMA, 2002), o Estado apresenta apenas 1% de Floresta Atlântica, 
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incluindo mangue e restinga e cerca de 50% da caatinga, o que demonstra os altos níveis de 

degradação dos ecossistemas. 

Considerando as análises resultantes do QRA do IPCC, pode-se concluir que o Estado 

contribui de alguma forma para o aumento das evidências de mudanças climáticas, além disto, 

é bastante vulnerável às consequências destas. 

Cerca de 80% dos habitantes do Estado moram em zonas urbanas (POPULAÇÃO, 

2013), principalmente nas áreas costeiras, mais especificamente na Região Metropolitana do 

Recife (RMR). Nestas áreas, tem sido notada a intensificação dos processos erosivos das 

praias, que, associado à tendência do aumento do nível do mar – uma das consequências das 

mudanças climáticas, segundo o QRA – poderiam causar diversos danos às cidades da RMR e 

suas populações. No tocante ao aumento de eventos extremos de máxima precipitação, a 

RMR e outras cidades mais urbanas e consequentemente mais impermeáveis, que possuem, 

na sua maioria, um sistema de drenagem considerado defasado e insuficiente, poderão 

enfrentar problemas como cheias, alagamentos, comprometimento de obras hidráulicas, 

problemas no trânsito, etc. 

A outra parcela da população do Estado reside na região semiárida. Estima-se que 

aproximadamente 64% dos municípios do Estado e 3,2 milhões de pessoas residam no 

semiárido pernambucano (IBGE, 2000; IBGE, 2010). Estas áreas, que já convivem com o 

problema da seca, caso confirmada a tendência de diminuição de eventos de chuva, poderão 

ter seu processo de desertificação acelerado. Segundo o Atlas de Bacias Hidrográficas de 

Pernambuco (SECTMA, 2006), o Estado apresenta um déficit hídrico, onde as águas tornam-

se escassas, sendo um fator limitante à vida e ao desenvolvimento, principalmente na região 

semiárida. 

Neste cenário, torna-se evidente a necessidade de se melhorar a capacidade de 

monitorar e projetar as consequências de alterações nos regimes hidrológicos (Ramos, 2010) 

no Estado, além do desenvolvimento de políticas que permitam a adaptação da sociedade a 

estas mudanças. Para isto foram elaboradas diretrizes como a Política Estadual de 

Enfrentamento as Mudanças Climáticas (Lei Estadual nº 14.090, de 17 de junho de 2010) e o 

Plano Estadual de Mudanças Climáticas. 
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2.2.1 A Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas 

 

A Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas foi instituída em 17 de 

junho de 2010 pela “Lei Estadual Nº 14.090/2010". Segundo o Art. 2º desta, a Política 

Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas tem por objetivo garantir à população que 

o Poder Público promova os esforços necessários para aumentar a resiliência da população 

pernambucana à variabilidade e às mudanças climáticas em curso, bem como contribuir com a 

redução das concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera, em níveis não danosos às 

populações e aos ecossistemas, assegurando o desenvolvimento sustentável. 

A seguir são apresentados alguns dos objetivos específicos considerados relevantes 

divulgados no Art. 3º da “Lei Estadual Nº 14.090/2010”: 

 

 Gerar informações periódicas e criar indicadores sobre emissões de gases de efeito 

estufa e vulnerabilidades do Estado às mudanças climáticas; 

 Incentivar iniciativas e projetos, públicos e privados, que favoreçam a mitigação de 

emissões de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas; 

 Apoiar a educação, a pesquisa, o desenvolvimento, a divulgação e a promoção do uso 

de tecnologias de combate à mudança do clima e das medidas de adaptação e 

mitigação dos respectivos impactos; 

 Elaborar planos de ação que contribuam para mitigação ou adaptação aos efeitos 

adversos das mudanças climáticas nos diferentes níveis de planejamento estadual e 

municipal; 

 Instituir, no âmbito do Zoneamento Econômico Ecológico, de indicadores ou zonas 

que apresentem áreas de maior vulnerabilidade às mudanças climáticas, medidas 

compatíveis com essa situação; 

 Incentivar o uso das energias limpas sustentáveis, promovendo a substituição 

gradativa e racional de fontes energéticas fósseis; 

 Promover padrões sustentáveis para atividades agropecuárias à luz das considerações 

sobre a mudança do clima; 

 Incentivar a adoção de políticas e fóruns sobre mudanças climáticas em todos os níveis 

de Governo; 

 Promover um sistema de pagamentos por serviços ambientais; 
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 Apoiar as pesquisas sobre fatores climáticos naturais e antrópicos, em especial sobre o 

sistema climático urbano e regional. 

 

2.2.2 O Plano Estadual de Mudanças Climáticas 

 

O Plano Estadual de Mudanças Climáticas foi elaborado pelo Governo do Estado de 

Pernambuco em conjunto com um corpo científico de especialistas e compõe um dos 

instrumentos da Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas. 

O principal objetivo do Plano é fundamentar e orientar a implementação da Política 

Estadual de Mudanças Climáticas de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível 

com o período de implantação de seus programas e projetos (Art. 23 “Lei Estadual Nº 

14.090/2010”). 

Para isto, o Plano Estadual de Mudanças Climáticas deve adotar os seguintes objetivos 

específicos: identificar, mensurar e fomentar ações que favoreçam a capacidade de resiliência 

dos sistemas naturais e das cidades voltadas à qualidade de vida da população; promover e 

fomentar a implementação de políticas públicas visando uma atuação do poder público e 

sociedade integrada, harmônica e efetiva na defesa do meio ambiente e no enfrentamento às 

vulnerabilidades ambientais, face aos efeitos da mudança climática em Pernambuco (SEMAS, 

2011). 

O desenvolvimento de pesquisas referentes a mudanças climáticas no Estado é uma 

das formas de aumentar a quantidade de informações disponíveis sobre a temática, 

possibilitando maior confiabilidade e melhor entendimento do comportamento climático nas 

mais diversas regiões do Estado. Além disto, é um dos objetivos específicos citados no Art. 3º 

da “Lei Estadual Nº 14.090/2010”. 

 

2.2.3 Estudos de mudanças climáticas no estado de Pernambuco 

 

Alguns estudos de mudanças climáticas foram desenvolvidos para algumas regiões 

específicas do Estado. 

Duarte (2009) caracterizou fisiograficamente a bacia hidrográfica do rio Tapacurá e 

analisou as mudanças no uso-do-solo com a finalidade de entender a sua heterogeneidade e se 

houve modificações no seu comportamento hidrológico ao longo de 18 anos. Em seguida a 

partir da análise de uma série histórica da pluviometria, avaliou os impactos das mudanças 
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climáticas no escoamento superficial da bacia do rio Tapacurá, a partir da criação de cenários 

de modificações no clima aplicados a um modelo mensal de balanço hídrico semi-distribuído 

de dois parâmetros. 

Ramos (2010) avaliou os efeitos de alterações climáticas projetadas por Modelos de 

Circulação Global (MCGs) sobre a região no sistema de drenagem de uma microbacia urbana. 

Para isso, foram determinadas relações intensidade-duração-frequência de chuvas intensas 

ocorridas na cidade do Recife, a partir de dados obtidos de pluviogramas da estação do 

aeroporto da cidade, no período de 1968 a 2007. Utilizando a distribuição probabilística de 

Gumbel para a análise de frequência dos dados, obteve-se uma nova equação de chuvas 

intensas para a cidade do Recife considerando as projeções, e pôde-se então, compará-la às 

equações de chuvas atualmente utilizadas em projetos de drenagem da cidade. 

Gama (2011) avaliou o modelo Modelo de Grandes Bacias (MGB-IPH) na bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Meio (AL/PE), identificando possíveis impactos de mudanças 

climáticas na região. O modelo hidrológico de grandes bacias foi aplicado na bacia e foi 

calibrado manualmente. Foram realizadas simulações para o cenário atual, e os cenários A1B 

e A2, do Painel de Mudanças Climáticas (IPCC), para os anos de 2071 a 2100, previsto para 

Brasil pelo CPTEC/INPE, com anomalias de precipitação e temperatura. 

Fechine (2012) desenvolveu e calibrou um modelo hidrológico de balanço hídrico e 

simulou as possíveis alterações no escoamento superficial da bacia hidrográfica do rio Brígida 

devido as variações e/ou modificações climáticas. Foram avaliadas séries de precipitações e 

suas possíveis tendências estatísticas com a finalidade de identificar as mudanças que vem 

ocorrendo nas precipitações no último século. 

Estes estudos tinham como objetivo principal a avaliação das consequências dos 

impactos de prováveis mudanças climáticas de acordo com cenários (modelos) futuros, 

pressupondo que estas mudanças ocorreram de fato. Em contrapartida, outros estudos, como 

os de Souza e Azevedo (2009), Lacerda et al. (2009), Lacerda et al. (2010), Assis et al. 

(2011), Souza et al. (2012), Assis et al. (2012), Souza e Azevedo (2012) e Assis et al. (2012), 

foram desenvolvidos com a finalidade de verificar evidências da modificação do clima em 

menor escala (escala local), através da estimativa e avaliação de índices de detecção de 

mudanças climáticas derivadas da precipitação pluviométrica e temperatura diária para 

algumas regiões do Estado. 
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2.3 Índices de Detecção de Mudanças Climáticas 

 

Em geral, as mudanças climáticas locais são medidas por meio de análise de séries 

históricas de variáveis meteorológicas, a exemplo da temperatura do ar e da precipitação 

pluvial. De acordo com as tendências destas variáveis para um determinado local é observado 

se ocorreram mudanças no clima (SANTOS, 2009). 

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. A tendência climática é uma mudança climática caracterizada 

por um suave acréscimo ou decréscimo nos valores médios no período de registro. A mudança 

climática é abrupta e permanente, durante o período de registro, de um valor médio para 

outro. O conhecimento das tendências de variáveis meteorológicas como precipitação e 

temperatura é de fundamental importância para o desenvolvimento de estudos de detecção, 

monitoramento e mitigação das mudanças climáticas e suas consequências. 

Segundo o Plano Estadual de Mudanças Climáticas (SEMAS, 2011), a identificação e 

estudo das vulnerabilidades e suscetibilidades aos impactos esperados e o planejamento 

econômico e socioambiental consistente e de longo prazo são instrumentos fundamentais para 

a criação de políticas eficazes de combate aos efeitos da mudança climática e garantia do 

desenvolvimento sustentável, auxiliando na definição e implementação de medidas de 

adaptação e mitigação necessárias. 

Desde o surgimento da questão “mudança climática”, diversos autores vinham 

propondo diferentes índices e metodologias para a detecção e um melhor entendimento das 

variações climáticas, de forma que estes índices, padrões, pudessem ser utilizados para 

identificar as tendências de mudanças climáticas em regiões com qualquer tipo de clima. 

Além disto, a maioria dos estudos de extremos e variabilidades climáticas eram desenvolvidos 

para escalas globais. A escala climática global faz referência a uma primeira ordem de 

grandeza, onde os processos e as dimensões da escala são determinados por uma lógica da 

circulação geral da atmosfera, da associação com a dinâmica dos oceanos, processos que 

determinam diferentes padrões climáticos para a superfície da terra (JUNIOR & 

SANT’ANNA NETO, 2010). Poucos eram os estudos de clima realizados em escala regional 

ou local. Segundo Sant’anna Neto (2010), enquanto as escalas globais permitem apenas a 

generalização dos elementos e processos, as regionais possibilitam a compreensão das suas 
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formas de organização, que podem ser verificadas de maneira especializada, e mais complexa, 

nas escalas locais. 

Para melhor definir esta questão, a OMM criou um grupo de trabalho que elaborou 

índices de detecção de mudanças climáticas. Ao todo foram definidos 27 índices de detecção 

de mudanças climáticas, sendo que 11 são decorrentes da precipitação e 16 da temperatura do 

ar (SANTOS et al., 2007). Desde então, pesquisadores de diversos países vêm estimando os 

índices de detecção de mudanças climáticas, também chamados de índices de extremos 

climáticos, com base em dados de precipitação e temperatura elaborados pela OMM com o 

objetivo de avaliar as tendências de variabilidade climáticas em escalas locais. 

Toreti & Desiato (2008) calcularam 10 índices de extremos climáticos decorrentes da 

temperatura com base em dados de temperaturas máximas e mínimas de 49 estações 

uniformemente distribuídas na Itália, no período de 1961 a 2004, com a finalidade de detectar 

tendências de mudanças na temperatura e quantificar as variações dos índices em intervalos 

de tempos diferentes. 

Insaf et al. (2012) utilizaram dados de séries históricas da Rede de Climatologia 

Histórica dos EUA para a determinação de índices de detecção de mudanças climáticas de 

temperatura (15) e precipitação (11) para o estado de Nova York (EUA) no período de 1948-

2008 utilizando os softwares SAS e RClimDex. 

O.Rusz (2012) avaliou as mudanças na temperatura e precipitação da estação 

meteorológica de Târgu-Murues (Romênia) através da estimativa dos 27 índices de detecção 

de mudanças climáticas elaborados pela OMM, utilizando dados de 1951 a 2010 e o software 

RClimDex. 

Araújo et al. (2012) analisaram tendências de índices extremos de precipitação na região 

da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Colorado nos EUA durante os anos de 1970 a 2009, 

baseando-se em dados observacionais de várias estações meteorológicas na BHARC, a fim de 

investigar possíveis alterações climáticas sobre a região. Utilizaram estações que 

apresentaram um período superior a 30 anos de dados e o software RClimDex para o cálculo 

dos índices extremos de precipitação. 

Santos et al. (2012) analisaram as tendências em sete índices extremos anuais de 

precipitação para 35 estações meteorológicas do estado de Idaho (EUA). As análises foram 

realizadas para o período de 1970 a 2006 e o software RClimDex foi usado no estudo para a 

estimativa dos índices. 
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Na América do Sul (AS), Skansi et al. (2013) avaliaram as mudanças em índices de 

extremos climáticos para os períodos de 1950-2010 e 1969-2009 usando séries diárias de 

precipitação e temperatura de alta qualidade. Estimaram e analisaram os 27 índices de 

temperatura e precipitação elaborados pela ETCCDMI/OMM e utilizaram o software 

RClimDex para o processamento dos dados. Outros estudos importantes também foram 

realizados na região: VINCENT et al. (2005), HAYLOCK et al. (2006), KHAN et al. (2007) e 

GRIMM & TEDESCHI (2009). 

No Brasil, diversos estudos também têm se baseado na estimativa dos índices de 

detecção de mudanças climáticas da OMM para avaliação das mudanças climáticas locais. 

Porém, a maior parte destes se concentra na região sul-sudeste do país, devido esta região 

apresentar maior quantidade de estações e séries com melhor qualidade e intervalo de dados.  

Santos et al. (2006) analisaram o comportamento de eventos climáticos extremos de 

temperatura e precipitação no Centro-Oeste do Brasil, tomando por base dados da região 

sudeste de Goiás para os períodos de 1962 a 2005. 

 Silva e Dereczynsky (2010) avaliaram a tendência de índices extremos de temperatura 

e precipitação na cidade do Rio de Janeiro para a estação Alto da Boa Vista no período de 

1967 a 2007.  

Almeida et al. (2010) avaliaram alguns índices climáticos calculados para as cidades 

de Macapá, Soure, Belém, Turiaçu e São Luís, todas localizadas no litoral norte do Brasil, 

utilizando dados de temperatura e precipitação no período de 1951 a 2009. 

Borges et al. (2011) estudaram as tendências dos 11 índices de extremos climáticos 

baseados em dados de precipitação para três estações localizadas em Manaus e na região 

circunvizinha para o período de 1971-2007.  

Estas publicações utilizaram o software RClimDex para o processamento dos dados 

pluviométricos. Já Back et al. (2012) analisaram a tendência de 17 índices de precipitação 

para a região de Vargem Bonita, no estado de Santa Catarina, utilizando dados diários de 

precipitação de 1944 a 2010, através do teste não paramétrico de Mann-Kendall para avaliar 

as tendências da precipitação anual e sazonal e o teste não paramétrico de Theil-Sem para 

obter esta estimativa do valor da tendência. 

As análises em escalas locais das tendências de índices de extremos climáticos 

começaram a ser desenvolvidas com mais intensidade no NEB a partir dos estudos de Santos 

(2006) e Silva et al. (2006).  
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Santos (2006) estimou e verificou a tendência dos índices de detecção de mudanças 

climáticas dependentes da precipitação pluvial diária, definidos pela OMM, para os Estados 

do Rio Grande do Norte e Paraíba, analisando suas relações com o IVDN, anomalias de TSM 

nas regiões de Niño 1+2, Niño 3, TNA, TSA e áreas de produção agrícola do Agreste, Zona 

da Mata, Litoral e Sertão. Utilizou dados diários de 44 postos de precipitação pluvial da antiga 

rede da SUDENE e de outros núcleos de meteorologia. Já Silva et al. (2006) investigaram a 

ocorrência ou ausência de mudanças climáticas ao longo do século passado em alguns 

municípios do setor semiárido do Estado da Bahia através de índices climáticos de 

precipitação diária de 3 postos pluviométricos. Estes estudos foram a base para o 

desenvolvimento de novas pesquisas para outras regiões do NEB. 

Silva & Azevedo (2008) investigaram a ocorrência ou ausência de mudanças 

climáticas no período de 1970 a 2006 nas microrregiões do Irecê, Oeste, Sudoeste e Baixo 

Médio São Francisco, Estado da Bahia, através de índices de tendências de mudanças 

climáticas obtidos da precipitação total diária (10) e das temperaturas máxima e mínima 

diárias (6), utilizando o software RClimDex 1.9.0.  

 Santos et al. (2009) analisaram diferentes índices de detecção de mudanças climáticas 

baseados em dados de precipitação pluvial diária (6) de 18 postos do Estado do Ceará, no 

período de 1935 a 2006, representando todas as microrregiões do Estado, utilizando o 

software RClimDex 1.9.0. 

 Araújo & Brito (2010) estudaram as tendências de índices de precipitação extremos 

(9) no Estado da Bahia e investigaram a relação destes índices com o índice de aridez de 

Budyko (IIAB) e o IVDN. Para isto, utilizaram dados de 31 estações meteorológicas e o 

software RClimDex.  

 Santos & Manzi (2011) analisaram informações sobre as tendências recentes de 

eventos extremos de precipitação sobre o Estado do Ceará, associando estes eventos extremos 

as anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) nos oceanos Pacífico e Atlântico. 

Utilizaram dados de 18 postos de 1971 a 2006, o software RClimDex 1.9.0 para fornecer os 

dados estatísticos dos índices DCS, DCU, R95p e Rx5day e o método de Mann-Kendall para 

identificar o nível de significância das tendências. 

Almeida et al. (2011) avaliaram as possíveis tendências nos índices climáticos 

extremos relacionados a precipitação (10) nas nove capitais da região Nordeste do Brasil. 

Utilizaram dados diários de precipitação para um período de mais de 30 anos de dados e o 
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software RClimDex para o processamento e controle de qualidade dos dados.  Para a cidade 

do Recife, considerando o período analisado, o único índice que apresentou tendência de 

aumento foi o de número de dias consecutivos úmidos (CWD), porém não foi observado 

nenhum índice com tendência, de aumento ou diminuição, estatisticamente significante. 

Araújo & Brito (2011) estudaram estatisticamente a variabilidade climática pluvial em 

escala anual dos Estados da Bahia e Sergipe, por meio de dados diários de precipitação, e a 

partir disso, calcularam índices de detecção de mudanças climáticas (11) e avaliaram a relação 

dos mais significativos com as anomalias de temperatura da superfície do mar dos oceanos 

pacífico e atlântico. Utilizaram dados diários pluviais referentes a um período de 45 anos de 

75 estações fornecidos pela antiga rede de postos da SUDENE, DCA e NOAA. 

Silva et al. (2012) investigaram as tendências de mudanças climáticas no período de 

1970 a 2006, em algumas microrregiões do Estado da Bahia: Irecê, Oeste, Sudoeste e Baixo 

Médio São Francisco, através de índices de tendências de mudanças climáticas obtidos da 

precipitação pluviométrica (10) e das temperaturas máxima e mínima diárias (6) das estações 

climatológicas das respectivas regiões e de cenários de mudanças climáticas. Utilizaram o 

RClimDex 1.9.0, e, para estudo numérico foi utilizado o modelo BRAMS. 
Poucos estudos referentes a índices de extremos climáticos foram desenvolvidos para 

alguns postos ou regiões específicas do estado de Pernambuco, porém, alguns apresentaram 

evidências de mudanças climáticas locais. 

 Souza & Azevedo (2009) utilizaram dados diários de temperaturas máximas e 

mínimas, no período de 1961 a 2008, para detectar tendências no padrão das temperaturas da 

cidade do Recife-PE, através do software RClimDex 2.9.0, com o propósito de dar suporte 

aos estudos das incertezas relacionadas as mudanças climáticas visando sua gestão. Todos os 

índices analisados foram unânimes em evidenciar aumento das temperaturas máximas e 

mínimas, constatando-se aumento de ondas de calor na região. 

Lacerda et al. (2009) analisaram as tendências do índice de precipitação total anual 

(PRCPTOT) para a Bacia do Pajeú. Para isto, utilizaram dados de oito postos pluviométricos 

no período de 1965 a 2004, e, para o processamento e controle de dados, o software 

RClimDex 2.9.0. Os autores concluíram que todos os índices de PRCPTOT foram unânimes 

em evidenciar diminuição da precipitação, inferindo consequentemente que a área está 

ficando mais seca. 
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Lacerda et al. (2010) investigaram tendências nas mudanças do clima e eventos 

extremos para a cidade de Petrolina através da determinação e análise de 9 índices de 

mudanças climáticas (6 de precipitação e 3 de temperatura). Utilizaram o software RClimDex 

2.10.1 e dados diários da temperatura mínima e máxima e precipitação da estação Bebedouro 

para o período de 1965 a 2007. De acordo com os resultados, foram encontradas mudanças no 

padrão da precipitação e temperatura de Petrolina, apresentando tendência de diminuição da 

precipitação e no número de dias com precipitação intensa e aumento das temperaturas 

mínima e máxima. 

Assis et al. (2011) analisaram tendências do índice PRCPTOT para os municípios de 

Araripina, Pajeú e Petrolina, todas localizadas na região semiárida do sertão pernambucano. 

Utilizaram dados pluviométricos no período de 1963 a 2008 do banco de dados do LAMEPE 

e o software RClimDex 2.11.1 para processamento e controle de qualidade dos dados. Os 

resultados mostraram uma diminuição no total anual da precipitação para as 3 localidades, 

todos com alguma significância estatística. Concluíram também que a área em estudo está 

ficando mais seca, o que indica forte tendência de mudança e não variabilidade climática. 

Souza et al. (2012) estimaram e avaliaram as tendências de todos os índices de 

extremos climáticos de precipitação recomendados pela OMM para a bacia do rio Sirinhaém. 

Para isto, utilizaram dados diários de precipitação de 8 postos pluviométricos no período de 

1963 a 2011 (apenas 4 destes postos estavam de fato inseridos na bacia) e o software 

RClimDex 2.9.0. Os resultados mostraram, de uma maneira geral, mudança no padrão das 

precipitações observadas sobre a bacia, com tendência de redução da precipitação total anual 

e aumento da precipitação máxima em um dia, revelando que cada vez mais as chuvas 

intensas concentram-se em um dia, com veranicos prolongados, apresentando má distribuição 

temporal da intensidade da precipitação diária dentro de um mês. 

Assis et al. (2012) estimaram e analisaram as tendências de dois índices de detecção 

de mudanças climáticas derivados da precipitação (PRCPTOT e CDD) para 19 postos 

pluviométricos inseridos nas bacias dos rios Brígida e Pajeú no período de 1964 a 2004. O 

software utilizado para o processamento e controle de qualidade dos dados foi o RClimDex 

(2.11.1). Os resultados mostraram mudança no padrão de precipitação sobre as bacias em 

estudo, que evidenciaram a diminuição da precipitação total anual e aumento dos dias secos 

consecutivos, colaborando, dessa forma, para a escassez hídrica e impactos na agricultura 

local. 
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Souza & Azevedo (2012) verificaram as tendências dos índices de detecção de 

mudanças climáticas derivados da precipitação pluviométrica (14) e das temperaturas 

máximas e mínimas (6) para um posto da cidade do Recife a partir do software RClimDex 

objetivando avaliar mudanças climáticas. Utilizaram dados diários de precipitação e 

temperatura no período de 1961 a 2008. Os resultados derivados da precipitação não 

apresentaram tendências significativas de redução. Por outro lado, diagnosticou-se 

aumento da frequência de eventos extremos de chuvas a partir da década de 80, com chuvas 

diárias superiores a 100 mm. Em relação aos índices associados às temperaturas, todos 

apontam tendências positivas, indicando aumento das temperaturas máximas e mínimas em 

torno de 1°C nos 47 anos analisados, com aumento da frequência de dias e noites mais 

quentes, constatando-se aumento de ondas de calor na região. De acordo com os autores, 

apesar dos resultados apresentarem mudanças nos índices climáticos, estas alterações não 

necessariamente estão associadas a uma mudança climática global, mas principalmente as 

ações antropogênicas através da modificação do espaço. 

Assis et al. (2012) estimaram e avaliaram as tendências de 7 índices de extremos 

climáticos de precipitação para a bacia do rio Capibaribe. Para isto, utilizaram dados diários 

de precipitação de 8 postos pluviométricos no período 1963 a 2008. Os índices de detecção de 

mudanças climáticas foram calculados através do software RClimDex (2.11.1). Os resultados 

mostraram mudança no padrão das precipitações observadas sobre a bacia 

do Rio Capibaribe com tendência de redução dos índices pluviométricos (todos os índices de 

PRCPTOT evidenciaram diminuição da precipitação), juntamente com a diminuição do 

número de dias com precipitações intensas e aumento de dias secos (tendências de diminuição 

nos índices R10mm e R50mm e aumento para o índice CDD). 

Observa-se que, na maioria dos estudos de tendências dos índices de detecção de 

mudanças climáticas desenvolvidos para o Estado, as análises das tendências de mudanças 

climáticas são baseadas na determinação de um ou poucos índices de extremos climáticos. 

Segundo Santos e Brito (2007), para a agricultura e armazenamento de águas no NEB, não 

apenas o total anual de precipitação, mas também os seus extremos e períodos consecutivos 

secos e chuvosos são importantes para o semiárido brasileiro. Além disto, verifica-se que, em 

alguns casos, os trabalhos são desenvolvidos para apenas um posto ou estação, considerando 

este representativo de uma região muito maior, abrangendo, às vezes, condições climáticas 

distintas, o que torna a análise da variabilidade climática da região menos confiável. 

Adiciona-se o fato de que, em alguns estudos, com a finalidade de se obter uma maior 



35 
 

 

quantidade de postos e tornar a análise da região mais representativa, alguns autores acabam 

por diminuir de forma excessiva os intervalos de dados das séries históricas de precipitação 

ou temperatura, influenciando negativamente na avaliação da tendência climática da região. 

Sabe-se que quanto mais longas as séries de dados, maior será a confiabilidade da 

caracterização climática (PANOFSKY & BIER, 1968). 

Nota-se, portanto, a necessidade de um estudo para a análise de evidências de 

variabilidade climática mais abrangente e com maior confiabilidade para o estado de 

Pernambuco, utilizando maior quantidade de dados, maiores intervalos das séries históricas, 

dados mais atuais, além de uma melhor regionalização das áreas de estudo, semelhante aos 

trabalhos de Souza et al. (2012) e Assis et al. (2012).  

Souza et al. (2012) e Assis et al. (2012), que estimaram e avaliaram índices de 

detecção de mudanças climáticas nas bacias do rios Sirinhaém e Capibaribe, respectivamente, 

apresentam estudos de variabilidade climática bastante criteriosos para o Estado. Ambos 

apresentam uma bacia hidrográfica como região de estudo, embora tenham contemplando 

apenas 2 das 29 bacias (Unidades de Planejamento - UP) do Estado. Segundo o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (PERH/PE, 1998), a divisão 

hidrográfica através de bacias ou unidades de planejamento é a que oferece melhores 

condições para a avaliação das potencialidades, disponibilidades e o aproveitamento dos 

recursos hídricos de uma região. Além disto, as duas pesquisas utilizaram intervalo de dados 

consideráveis (aproximadamente 45 anos de dados até o ano de 2008) e estimaram diversos 

índices climáticos em suas análises. 

 

2.4 Precipitação 

 

Neste estudo, a precipitação pluvial foi a variável meteorológica escolhida para a 

avaliação das tendências climáticas no estado de Pernambuco. O principal motivo da escolha 

foi a grande quantidade de registros observacionais razoavelmente longos e de qualidade 

(Santos, 2006), além de maior disponibilidade e facilidade ao acesso a dados quando 

comparado à temperatura. 

Segundo Santos et al. (2009), em regiões como o Nordeste do Brasil, principalmente 

no semiárido, a precipitação é uma variável determinante das condições do clima local, bem 

como da sua variabilidade e mudança em longo prazo. 
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A disponibilidade de precipitação numa bacia durante o ano é o fator determinante 

para quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação de culturas e o abastecimento de 

água doméstico e industrial. A determinação da intensidade da precipitação é importante para 

o controle de inundação e a erosão do solo. Por sua capacidade para produzir escoamento, a 

chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia (TUCCI & SILVEIRA, 

2009). 

Tendências de aumento ou diminuição da precipitação pluvial afetam diretamente o 

ciclo hidrológico e, consequentemente, toda a sociedade, sendo o conhecimento de seu 

comportamento de fundamental importância. 
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Definiu-se então que o intervalo de dados padrão deveria contemplar um período de 

cerca de 50 anos de dados entre os anos de 1962 e 2011. Isto resultou na seleção de 75 postos 

pluviométricos espalhados pelo Estado. Estes postos, além de apresentarem séries históricas 

longas suficientes para serem classificados quanto à variabilidade climática, apresentam uma 

boa distribuição espacial no Estado, onde praticamente todas as bacias hidrográficas 

(unidades de planejamento) são contempladas com no mínimo um posto pluviométrico. Além 

disto, contemplavam séries atuais. 

A Tabela 1 apresenta a relação dos 75 postos selecionados para o estudo, subdivididos 

de acordo com as bacias hidrográficas em que se encontram inseridos, segundo o Plano de 

Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (1998). A Figura 12 apresenta a distribuição 

espacial dos postos selecionados no mapa hidrográfico do estado de Pernambuco. Dentre as 

29 UP, 8 (oito) não apresentaram postos de acordo com o intervalo de dados considerado 

(1962 a 2011); são elas: Pontal, GI2, GI7, GI9, GL2, GL5, GL6 e uma bacia de pequenos rios 

que compõem a rede de drenagem do arquipélago de Fernando de Noronha. Dentre estas, 

apenas a bacia do riacho do Pontal faz parte do grupo das 13 principais bacias hidrográficas 

do Estado; o restante compõe o grupo de bacias de pequenos rios litorâneos e interioranos. 

Com o objetivo de que todas as bacias principais fossem abarcadas no estudo, o intervalo de 

dados foi considerado reduzido apenas para a UP Pontal. Assim, todas as bacias principais do 

Estado foram representadas por no mínimo um posto pluviométrico. 

 

 

Tabela 1 – Relação dos postos pluviométricos selecionados e suas respectivas localizações e período de dados. 

Bacia Código Posto Latitude Longitude Início 
 

Término

B
rí

gi
d

a 

2 Araripina(IPA) -7,46 -40,42 1962 2011 
50 Bodocó -7,78 -39,94 1962 2011 
81 Moreilândia -7,61 -39,55 1962 2011 
84 Ipubi -7,65 -40,15 1962 2011 

172 Parnamirim -8,09 -39,58 1962 2011 

C
ap

ib
ar

ib
e 

26 Vitória de Santo Antão(IPA) -8,13 -35,30 1962 2011 
70 Toritama -8,01 -36,06 1962 2011 
72 Taquaritinga do Norte -7,90 -36,04 1962 2011 
86 Santa Cruz do Capibaribe -7,95 -36,20 1962 2011 
95 Carpina(Est. Exp. de Cana-de-Acucar) -7,85 -35,24 1962 2011 

129 São Lourenço da Mata -8,00 -35,04 1963 2009 
203 Surubim -7,84 -35,76 1962 2011 
218 Frei Miguelinho (Algodão do Manso) -7,93 -35,85 1962 2011 
267 São Lourenço da Mata(Bar.Tapacurá) -8,04 -35,17 1962 2011 

82797 Surubim (INMET) -7,83 -35,71 1962 2011 
834007 Recife (Curado) -8,05 -34,92 1962 2011 
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Bacia Código Posto Latitude Longitude Início 
 

Término
G

ar
ça

s 88 Santa Filomena -8,16 -40,61 1962 2007 
164 Santa Cruz da Venerada -8,24 -40,34 1962 2011 
167 Dormentes(Lagoas) -8,51 -40,41 1962 2011 
260 Santa Filomena(Campo Santo) -8,34 -40,57 1962 2010 

GI-1 17 Bom Conselho -9,17 -36,69 1962 2011 

GI-3 49 Petrolândia -8,97 -38,22 1962 2007 

GI-4 9 Belém de São Francisco(IPA) -8,76 -38,98 1962 2011 

GI-5 82886 Cabrobo (INMET) -8,51 -39,33 1962 2011 

GI-6 242 Santa Maria da Boa Vista(Urimamã) -8,42 -39,95 1962 2011 
GI-8 4 Petrolina -9,39 -40,48 1962 2011 

GL-1 100 Igarassu -7,83 -34,92 1962 2011 

GL-3 29 Ipojuca(Porto de Galinhas_IPA) -8,51 -35,01 1962 2008 

GL-4 510 Tamandaré -8,77 -35,31 1963 2011 

G
oi

an
a 27 Itambé(IPA) -7,41 -35,18 1962 2011 

97 Nazaré da Mata -7,74 -35,22 1963 2011 
99 Timbaúba -7,51 -35,31 1962 2011 

139 Bom Jardim -7,80 -35,57 1962 2011 

Ip
an

em
a 

18 Pesqueira -8,35 -36,70 1962 2011 
78 Aguas Belas -9,11 -37,12 1962 2011 

150 Pedra -8,50 -36,95 1962 2010 
207 Iati -9,04 -36,84 1963 2011 
208 Pedra(São Pedro do Cordeiro) -8,86 -36,94 1962 2011 

82892 Pesqueira (INMET) -8,40 -36,76 1962 2011 

Ipojuca 
20 Belo Jardim -8,34 -36,43 1962 2011 
24 Caruaru(IPA) -8,24 -35,92 1962 2011 

M
ox

ot
ó 

16 Arcoverde(IPA) -8,43 -37,06 1962 2011 
33 Inajá(CHESF) -8,90 -37,82 1962 2011 
77 Tacaratu(Sítio Gameleira) -9,11 -38,15 1962 2011 

143 Sertânia(Moderna) -8,43 -37,42 1962 2011 
256 Sertânia(Rio da Barra) -8,13 -37,47 1962 2010 
468 Ibimirim(Poço da Cruz) -8,51 -37,71 1962 2011 

Mundaú 
22 Correntes -9,13 -36,33 1962 2011 
53 Canhotinho -8,88 -36,19 1963 2011 
19 Garanhuns -8,88 -36,49 1963 2011 

P
aj

eú
 

12 Serra Talhada(IPA) -7,93 -38,29 1962 2011 
13 Serra Talhada -7,99 -38,29 1962 2011 
92 São José do Egito(Faz.Muquém) -7,44 -37,28 1962 2011 
93 Betânia -8,27 -38,03 1962 2011 

155 Itapetim -7,38 -37,20 1962 2011 
182 Triunfo -7,84 -38,11 1962 2011 

82789 Triunfo (INMET) -7,81 -38,11 1962 2011 

S
ir

in
h

aé
m

 

103 Cortês -8,50 -35,51 1963 2011 
109 Ribeirão(Fazenda Capri) -8,51 -35,38 1963 2011 
111 Sirinhaém -8,62 -35,12 1963 2011 
393 Gameleira -8,58 -35,39 1963 2011 

T
er

ra
 N

ov
a 8 Salgueiro -8,07 -39,13 1962 2011 

82 Cedro -7,72 -39,24 1962 2011 
180 Serrita -7,94 -39,29 1962 2011 
190 Serrita(Santa Rosa) -7,82 -39,15 1962 2011 
226 Salgueiro(Açude Boa Vista) -8,10 -39,09 1962 2011 
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Bacia Código Posto Latitude Longitude Início 
 

Término
U

na
 

21 São Bento do Una (IPA) -8,53 -36,46 1962 2011 
25 Palmares -8,68 -35,58 192 2011 

106 Barreiros -8,81 -35,19 1963 2011 
114 Sanharó -8,36 -36,57 1962 2011 
125 Cachoeirinha -8,48 -36,24 1963 2011 
157 Jucati -8,71 -36,49 1962 2011 
284 Catende(Usina Catende) -8,67 -35,58 1963 2011 

Pontal 
159 Dormentes -8,45 -40,77 1962 2007 
161 Petrolina(Rajada) -8,81 -40,83 1962 2007 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figuura 12 – Distribuição espacial dos 75 postoos selecionados no mapa da divisão hidroggráfica do estado de PPernambuco. 
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3.2.2 Determinação das tendências dos índices de detecção de mudanças climáticas 

referentes à precipitação  

 

Para a determinação dos índices de detecção de mudanças climáticas referentes à 

precipitação pluvial dos postos selecionados no estado de Pernambuco foi utilizado o software 

RClimDex. 

 

3.2.2.1 RClimDex 

 

O RClimDex é um pacote computacional gratuito que calcula todos os 27 índices 

básicos recomendados pela Equipe de Especialistas em Detecção, Monitoramento e Índices de 

Mudanças Climáticas (ETCCDMI) do Programa Internacional de Pesquisa em Previsão da 

Variabilidade Climática (CCI/CLIVAR), assim como outros índices de temperatura e 

precipitação com limites definidos pelo usuário. O software surgiu da inserção do “ClimDex” 

no ambiente “R”. 

Segundo Zhang & Yang (2004), “ClimDex” é um programa baseado no Microsoft 

Excel, que proporciona um pacote computacional de fácil uso para o cálculo de índices de 

extremos climáticos para monitorar e detectar mudanças climáticas. Foi desenvolvido por 

Byron Gleason do Centro de Informação Climática Nacional (NCDC) da Agência Nacional 

Oceânica e Atmosférica (NOAA), e tem sido usado em oficinas CCI/CLIVAR sobre índices 

climáticos desde 2001. 

Já a plataforma “R”, é um conjunto integrado de instalações de softwares para 

manipulação de dados, cálculos e apresentação gráfica. Dentre outras coisas, possui eficaz 

tratamento de dados e funções de armazenamento, um conjunto de operadores para cálculos 

de matrizes, uma grande, coerente e integrada coleção de ferramentas para análise de dados, 

facilidades gráficas para análise de dados e apresentação diretamente no computador ou em 

cópia impressa e uma linguagem de programação bem desenvolvida, simples e eficaz 

(chamada de 'S'), que inclui condicionais, loops, funções definidas pelo usuário e instalações 

de entrada e saída (VENABLES et al., 2011). É válido ressaltar que “R” é uma plataforma 

gratuita e pode ser executado nos mais diversos sistemas operacionais. 

 A última versão da plataforma “R” (2.14.1) pode ser obtida através do website 

(http://www.r-project.org) e o pacote “RClimDex”, que também é gratuito, pode ser obtido 

pelo website (http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDMI/RClimDex/rclimdex.r). 
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3.2.2.2 Formato de Entrada dos Dados e Controle de Qualidade 

 

Os dados de precipitação pluvial diária dos postos selecionados para o estudo tiveram 

que ser arranjados de acordo com o formato de entrada de dados padrão do software. A seguir 

são apresentados os requerimentos que os arquivos de dados de entrada seguiram segundo o 

Manual do Usuário do RClimDex (1.0) (Zhang & Yang, 2004), seguido do exemplo de um 

trecho do arquivo de entrada de dados já formatado do posto Bodocó (Código 50), inserido na 

Bacia do rio Brígida: 

 

Requerimentos para arquivos de dados de entrada: 

1. Arquivo de texto ASCII; 

2. Colunas nas seguintes sequências: Ano, Mês, Dia, PRCP (precipitação), TMAX 

(temperatura máxima), TMIN (temperatura mínima). (NOTA: unidades de PRCP = 

milímetros e unidades de temperatura = graus Celsius); 

3. O formato descrito acima deve ser delimitado por espaços (cada elemento separado 

por um ou mais espaços); 

4. Para os registros dos dados, os dados faltosos devem ser codificados como -99.9; e os 

registros dos dados devem estar em ordem cronológica. Datas faltosas são permitidas. 

 

Trecho do arquivo de entrada de dados já formatado do posto Bodocó (Código 50), inserido 

na Bacia do rio Brígida: 

1999 12 11 0 -99.9 -99.9 

1999 12 12 0 -99.9 -99.9 

1999 12 13 0 -99.9 -99.9 

1999 12 14 -99.9 -99.9 -99.9 

 

Como neste estudo foram avaliados apenas os índices de tendências de mudanças 

climáticas referentes à precipitação, todos os dados de temperaturas máximas e mínimas 

foram substituídos por -99,9, além, é claro, de todos os dados de precipitação diária faltosos. 

O RClimDex inclui somente um procedimento simples de controle de qualidade dos 

dados que foi proporcionado pelo ClimDex: 1) substitui todos os dados faltosos (codificados 

como -99.9) em um formato interno reconhecido pelo R e 2) substitui todos os valores não 

aceitáveis por -99.9, como por exemplos, precipitações diárias menores que zero. 
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Este controle busca oferecer maior qualidade aos índices gerados pelo RClimDex. 

Para que isto ocorra, é necessário que os dados de precipitação pluvial diária dos postos 

selecionados sejam homogêneos, ou seja, que apresentem somente variações nos seus valores 

devido às mudanças do clima (precipitação), estando livre de variações não relacionadas com 

o clima. A verificação desta homogeneização foi realizada através de uma análise visual dos 

dados de todos os postos pluviométricos utilizados no estudo, onde se verificou a ausência de 

discrepâncias nos dados. 

 

3.2.2.3 Índices climáticos básicos da ETCCDMI 

 

O RClimDex calcula 27 índices climáticos básicos derivados da precipitação (11 

índices) e temperatura (16 índices) recomendados pela ETCCDMI. Porém, como o estudo se 

baseia na variável meteorológica “precipitação pluvial”, foram calculados apenas os índices 

que dependem desta variável. O Anexo B apresenta a lista de todos os índices climáticos 

básicos da ETCCDMI. 

 A seguir são apresentadas as definições dos 11 índices climáticos básicos derivados da 

precipitação pluvial recomendados pela ETCCDMI, de acordo com o Manual do Usuário do 

RClimDex (1.0) (Zhang & Yang, 2004), que foram calculados para os postos pluviométricos 

selecionados neste estudo.  

 

1. RX1day (Quantidade máxima de precipitação em um dia) [mm]: 

Seja RRij o total diário de precipitação num dia i num período j . Então, os valores 
máximos de 1 dia para o período j são: 

 
Rx1dayj = max(RRij)        (1) 

 

2. Rx5day (Quantidade máxima de precipitação em cinco dias) [mm]: 

Seja RRkj a quantidade de precipitação para o intervalo de cinco dias terminando em k, 
período j. Então, os valores máximos de 5 dias para o período j são: 

 
Rx5dayj = max(RRkj)        (2) 

 

3. SDII (Índice Simples de Intensidade Diária) [mm/dia]: 

Seja RRwj a quantidade diária de precipitação nos dias úmidos, w (RR  1mm) num 
período j . Se W representa o número de dias úmidos em j, então: 
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∑

        (3) 

 

4. R10 (Número de dias com precipitação acima de 10 mm) [dias]: 

Seja RRij a quantidade diária de precipitação no dia i no período j . Conte o número de 
dias onde: 

 
RRij  10 mm         (4) 

 

5. R20 (Número de dias com precipitação acima de 20mm) [dias]: 

Seja RRij a quantidade diária de precipitação no dia i no período j . Conte o número de 
dias onde: 

 
RRij  20 mm         (5) 

 

6. Rnn (Número de dias acima de nn mm) [dias]: 

Seja RRij a quantidade diária de precipitação num dia i num período j . Se nn representa 
qualquer valor razoável de precipitação diária, então, conte o número de dias onde: 
 

RRij  nn mm         (6) 
 
Neste estudo foram considerados nn = 50 mm e nn = 100 mm (valores de precipitações 
críticas) para se ter uma compreensão do comportamento de diferences índices de 
chuvas com maior intensidade na região. 

 

7. CDD (Dias consecutivos secos) [dias]: 

Seja RRij a quantidade diária de precipitação num dia i num período j . Conte o maior 
número de dias consecutivos onde: 
 

RRij < 1mm         (7) 
 

8. CWD (Dias consecutivos úmidos) [dias]: 

Seja RRij a quantidade diária de precipitação num dia i num período j . Conte o maior 
número de dias consecutivos onde: 
 

RRij  1mm         (8) 
 

9. R95p (Dias muito úmidos) [mm]: 

Seja RRwj a quantidade diária de precipitação em um dia úmido w (RR  1,0 mm) num 
período j e seja RRwn95 o 95º percentil da precipitação nos dias úmidos no período. Se 
W representa o número de dias úmidos no período, então: 
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95 	∑ 			 	 	 95    (9) 

 

10. R99p (Dias extremamente úmidos) [mm]: 

Seja RRwj a quantidade diária de precipitação num dia úmido w (RR  1,0 mm) num 
período j e seja RRwn99 o 99º percentil da precipitação nos dias úmidos no período. Se 
W representa o número de dias úmidos no período, então: 

  

99 	∑ 	 		 	 	 99    (10) 

 
11. PRCPTOT (Precipitação total anual nos dias úmidos) [mm]: 

Seja RRij a quantidade diária de precipitação num dia i num período j . Se I representa o 
número de dias em j, então: 

 

	 ∑         (11) 

 

 Para o cálculo dos índices supracitados, o Manual do Usuário do RClimDex (1.0) 

(Zhang & Yang, 2004) estabelece alguns critérios: (1) os índices mensais são calculados se 

em um mês não existir mais de 3 dias faltosos, (2) os valores anuais são calculados se em um 

ano não existir mais de 15 dias faltosos, (3) não será calculado um valor anual se qualquer 

mês de dados estiver faltando, e (4) para os indicadores de duração de temporada, uma 

temporada pode continuar no ano seguinte e esta é contada no ano em que a temporada 

termina. 

 Os índices resultantes são armazenados em subdiretórios. Em indices são apresentados 

os resultados de todos os índices calculados selecionados no estudo; em plots são 

apresentados gráficos das séries anuais juntamente com as tendências calculadas através dos 

métodos da regressão linear dos mínimos quadrados e regressão linear com ponderações 

locais; já em trends são apresentados os valores das tendências calculadas pelo método dos 

mínimos quadrados (Slopes), o desvio padrão das tendências (STD of Slope) e o nível de 

significância das mesmas (P_Value). 

  

3.2.2.4 Teste de hipóteses 

 

Neste trabalho foram consideradas como possíveis alterações climáticas as situações 

em que o índice apresentou tendência linear (positiva ou negativa) com boa significância 
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estatística (p  0,1) e alta significância estatística (p  0,05) obtido pelo próprio software 

através do teste “t” Student. 

Com estes valores, foram gerados mapas no software ArcGIS que representam a 

distribuição espacial das tendências dos índices de mudanças climáticas básicos, permitindo 

analisar os postos, as bacias hidrográficas e regiões que podem estar ocorrendo variabilidades 

climáticas. 
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CAPÍTULO 04: 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores das tendências dos índices de detecção de mudanças climáticas para os 75 

postos selecionados e distribuídos no estado de Pernambuco estão listados no Anexo C. O 

Anexo D ilustra um exemplo da saída dos dados do software para um posto aleatório: são 

gerados, entre outros, uma tabela com os valores das tendências estimadas para os índices 

deste posto acompanhados dos respectivos desvio padrão e nível de significância, além dos 

gráficos da série anual das tendências de cada índice. 

As figuras apresentadas neste capítulo representam a distribuição espacial destas 

tendências de acordo com o seguinte: “─“ representa tendência negativa não significante, “─“ 

representa tendência negativa com boa significância (p≤0,10) e “─“ tendência negativa com 

ótima significância (p≤0,05) estatística; “+” representa tendência positiva não significante, 

“+” representa tendência positiva com boa significância (p≤0,10) e “+” tendência positiva 

com ótima significância (p≤0,05) estatística.  

 

4.1 Observações para o Estado 

 

A Tabela 2 apresenta um resumo do percentual da quantidade de postos de acordo com 

os níveis de significância das tendências para os índices de extremos climáticos de 

precipitação dos postos em estudo. De acordo com os resultados, foram elaboradas algumas 

análises considerando o estado de Pernambuco. 

É importante ressaltar que, mesmo com a boa distribuição espacial de postos 

pluviométricos no estado de Pernambuco e com a utilização das séries mais recentes, 

verificou-se que diversos postos apresentavam períodos de ausência de dados diários; 

consequência da inutilização dos pluviômetros e perca de dados, por exemplo. O ideal é que 

as séries apresentem a maior quantidade de dados possível, para que se tenha maior 

confiabilidade na obtenção dos índices e consequentemente melhor interpretação dos 

resultados.  
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Tabela 2 – Percentual das quantidades dos postos de acordo com os níveis de significância das tendências para 
os índices em estudo no estado de Pernambuco. Em vermelho, estão destacados os índices que tem maior 

probabilidade de tendência a nível estadual. 
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) 

Rx1day  30,7  2,7  6,7  54,7  1,3  4,0 

Rx5day  37,3  1,3  6,7  48,0  1,3  5,3 

SDII  20,3  2,7  6,7  36,0  4,0  29,3 

R10  14,7  0,0  0,0  54,7  6,7  24,0 

R20  18,7  0,0  0,0  58,7  2,7  20,0 

R50  30,6  2,7  2,7  48,0  5,3  8,0 

R100  31,9  2,7  5,3  53,3  1,3  2,7 

CDD  41,3  8,0  16,0  29,3  1,3  4,0 

CWD  36,5  1,3  20,0  33,3  0,0  8,0 

R95p  33,3  4,0  2,7  52,0  2,7  5,3 

R99p  38,7  2,7  5,3  50,7  1,3  1,3 

PRCPTOT 20,0  1,3  0,0  61,3  9,3  8,0 

 

 

Os resultados mostram que 59 postos (78,6%) apresentaram tendência na diminuição 

na precipitação total anual nos dias úmidos (PRCPTOT), onde 13 postos (17,3%) 

apresentaram alguma tendência significativa; enquanto apenas 1 posto (1,3%) apresentou 

tendência significativa de aumento, ou seja, cerca de 93,9% dos postos apresentaram 

tendência significativa negativa de PRCPTOT, permitindo concluir que houve uma maior 

tendência de diminuição da precipitação total anual no Estado. 

Estes resultados concordam com Moncunill (2006), que identificou uma tendência 

negativa na precipitação para o Estado do Ceará, porém, diferem dos resultados encontrados 

por Santos (2006) e Araújo e Brito (2011), que verificaram, respectivamente, aumento na 

precipitação total anual nos Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba e no Estado da Bahia e 

Sergipe. 

A Figura 13 apresenta a distribuição espacial da tendência do índice PRCPTOT para o 

estado de Pernambuco. Nota-se que as tendências significativas negativas se distribuem de 

maneira desuniforme por todo o Estado. Dentre os 13 postos que apresentaram evidência de 

diminuição de PRCPTOT, 5 postos se encontram no sertão pernambucano, região que já sofre 
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mais estudos para outras sub-regiões e Estados do NEB, o que possibilitará um melhor 

entendimento do comportamento climático da região como um todo no futuro. 

 

 

4.2 Observações por bacia hidrográfica 

 

A Tabela 4 apresenta um resumo do percentual das quantidades de postos cujas 

tendências dos índices de detecção de mudanças climáticas derivados de precipitação 

pluviométrica diária apresentaram alguma significância estatística por unidade de 

planejamento. De acordo com estes resultados, foram elaboradas algumas análises sobre o 

comportamento climático e suas consequências sobre as bacias hidrográficas principais do 

estado de Pernambuco. 

É importante ressaltar que, na avaliação desenvolvida por bacia, foram levadas em 

consideração apenas as bacias principais do Estado, pois todas as bacias de pequenos rios 

litorâneos e interioranos apresentam nenhum ou apenas um posto cuja séria histórica se 

encaixa nas condições adotadas no estudo (cerca de 50 anos de dados atuais). Ainda assim, 

algumas bacias principais, como Ipojuca e Pontal, que também apresentaram uma pequena 

quantidade de postos selecionados (2), foram analisadas no estudo, porém, o ideal é que se 

tenha uma grande quantidade de postos e que estes se encontrem bem distribuídos na bacia, 

com séries históricas longas que tragam maior representatividade e confiabilidade a 

caracterização climática da mesma. Nas análises apresentadas a continuação, foram 

consideradas relevantes as tendências dos índices em que pelos menos 25% dos postos 

apresentaram alguma tendência significativa na bacia. 

Os resultados mostraram uma tendência na diminuição da precipitação total anual nas 

bacias hidrográficas dos rios Brígida, Garças, Goiana, Ipanema e Sirinhaém, nas quais 40%, 

25%, 25%, 33,3% e 50% dos índices apresentaram alguma tendência significativa, 

respectivamente. Assis et al. (2012) e Souza et al. (2012) também encontraram tendências 

negativas de PRCPTOT para bacias dos rios Brígida e Sirinhaém, respectivamente. 

As bacias dos rios Garças (25%), Goiana (50%), Ipanema (50%), Ipojuca (50%) e 

Mundaú (33,3%) apresentaram tendência de aumento do índice CDD. As bacias dos rios 

Moxotó (50%), Mundaú (33,3%), Sirinhaém (50%) e Una (28,6%) apresentaram tendência 

positiva do índice CWD, enquanto as bacias dos rios Garças (50%), Ipojuca (50%) e Pontal 

(50%) apresentaram tendência negativa. Tendências positivas de CWD também foram 

verificadas por Souza et al (2012) para a bacia do rio Sirinhaém. Os índices de CDD e CWD 
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das bacias dos rios Garças e Ipojuca apresentam tendências opostas: enquanto há um aumento 

no número de dias consecutivos secos, há uma diminuição no número de dias consecutivos 

úmidos, evidenciando-se nestas, um aumento no número de dias secos.  
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Tabela 4 - Percentual (%) das quantidades de postos cujas tendências dos índices de detecção de mudanças climáticas de precipitação apresentam tendência significância 
estatística por bacia hidrográfica. ↓ indica tendência de diminuição e ↑ indica tendência de aumento. 

Índice PRCPTOT CDD CWD SDII R10 R20 R50 R100 Rx1day Rx5day R95p R99p 

Bacia 
Principal 

Tend. % Tend. % Tend. % Tend. % Tend. % Tend. % Tend. % Tend. % Tend. % Tend. % Tend. % Tend. % 

Goiana ↓  25,0 ↑  50,0   -  ↓  25,0 ↓  50,0   -    -    -    -    -    -    -  

Capibaribe   -    -    - ↓  36,4 ↓  27,3    -   -   -    -    -    -    - 

Ipojuca - ↑  50,0 ↓  50,0 ↓  50,0 - - - - - - - - 

Sirinhaém ↓  50,0    - ↑  50,0 ↓  75,0 ↓  50,0 ↓  50,0 ↓  50,0   -  ↑  25,0   -   - ↑  25,0 

Una - - ↑  28,6 ↓  42,9 ↓  28,6 ↓  28,6 - - - - - - 

Mundaú    - ↑  33,3 ↑  33,3   -     -    - ↑  33,3   -  ↑  33,3   - ↑  33,3 ↑  33,3 

Ipanema ↓  33,3 ↑  50,0 - - ↓  33,3 - - ↑  50,0 - - - - 

Moxotó    -    - ↑  50,0 ↓  50,0    - ↓  33,3    -   -    -   -   -   - 

Pajeú - - - - - - - - - - - - 

Terra Nova    -    -   -   - ↓  40,0    -    -   -    -   -    -   - 

Brígida ↓  40,0 - - ↓  40,0 ↓  40,0 - ↓  40,0 - - - ↓  40,0 - 

Garças ↓  25,0 ↑  25,0 ↓  50,0 ↑  50,0 ↓  50,0 ↓  25,0 ↑  50,0   -  ↑  50,0 ↑  50,0 ↑  50,0    - 

Pontal    -    - ↓  50,0   -  ↓  50,0 ↓  50,0    -    -    -    -    -    - 

Onde: PRCPOT (precipitação total anual nos dias úmidos), CDD (dias consecutivos secos), CWD (dias consecutivos úmidos), SDII (índice simples de intensidade diária), R10 (número de dias 

com precipitação intensa), R20 (número de dias com precipitação muito intensa), R50 (número de dias com precipitação acima de 50mm), R100 (número de dias com precipitação acima de 

100mm), Rx1day (quantidade máxima de precipitação em 1dia), Rx5day (quantidade máxima de precipitação em 5 dias),  R95p (dias muito úmidos), R99p (dias extremamente úmidos). 
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Observou-se tendência de diminuição do índice SDII nas bacias dos rios Brígida 

(40%), Capibaribe (36,4%), Goiana (25%), Ipojuca (50%), Moxotó (50%), Sirinhaém (75%) e 

Una (42,9%). Observa-se que as bacias dos rios Brígida, Goiana e Sirinhaém apresentaram 

configuração semelhante no tocante ao índice PRCPTOT, confirmando a informação de 

diminuição da precipitação total anual nos dias de chuva nestas unidades (quanto menor a 

precipitação total anual menor o índice SDII). Apenas a bacia do rio Garças apresentou 

tendência de aumento do SDII (50%). 

Foi verificada uma diminuição no número de dias com precipitação superior a 10 mm 

nas bacias dos rios Brígida (40%), Capibaribe (27,3%), Garças (50%), Goiana (50%), 

Ipanema (33,3%), Sirinhaém (50%), Terra Nova (40%), Una (28,57%) e Pontal (50%). 

Também foi verificada a diminuição de eventos de chuva no ano com precipitação superior a 

20 mm nas bacias dos rios Garças (25%), Moxotó (33,3%), Sirinhaém (50%), Una (28,57%) e 

Pontal (50%). As tendências de diminuição dos índices SDII e R10 concordam com os 

estudos de Assis et al. (2012) e Souza et al. (2012) para as bacias dos rios Capibaribe e 

Sirinhaém, respectivamente. 

As bacias dos rios Garças (50%) e Mundaú (33,3%) apresentaram tendência de 

aumento do índice R50, enquanto as bacias do rio Brígida (40%) e Sirinhaém (50%) 

apresentaram tendência de diminuição. Quanto ao índice R100, foi verificada uma tendência 

de aumento apenas na bacia do rio Ipanema (50%). 

 A bacia do rio Garças apresentou tendência positiva para os índices Rx1day (50%) e 

Rx5day (50%) e as bacias dos rios Mundaú (33,3%) e Sirinhaém (25%) apenas para o índice 

Rx1day. Verificou-se tendência do aumento do índice R95p para as bacias dos rios Garças 

(50%) e Mundaú (33,3%), já para a bacia do rio Brígida (40%) foi observada uma tendência 

de diminuição no índice. Quanto ao índice R99, observou-se tendência positiva para as bacias 

dos rios Mundaú (33,3%) e Sirinhaém (25%). 

De acordo com estes resultados, foram observadas algumas evidências de mudanças 

locais no comportamento da precipitação pluviométrica nas bacias hidrográficas do estado de 

Pernambuco: 

A bacia do rio Goiana (UP 01) apresenta tendência de diminuição precipitação total 

anual, da intensidade diária média de precipitação e de eventos moderados, e tendência de 

aumento do número de dias consecutivos secos. 

Foram observadas tendências de diminuição da intensidade diária média de 

precipitação e de chuvas moderadas na bacia do rio Capibaribe (UP 02). 
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A bacia do rio Ipojuca (UP 03) apresentou aumento no número de dias consecutivos 

secos e diminuição no número de dias consecutivos úmidos e da intensidade diária média de 

precipitação. 

A bacia do rio Sirinhaém (UP 04) apresenta evidências da diminuição da precipitação 

total anual, da intensidade diária média de precipitação e dos eventos de chuvas maiores que 

10 mm, 20 mm e 50 mm, em contrapartida, apresenta tendência de aumento no número de 

dias consecutivos úmidos, com aumento da precipitação máxima em 1 dia e de dias 

extremamente úmidos. Observa-se que, mesmo com as tendências de diminuição de 

precipitação e eventos extremos, esta bacia, que está inserida na Zona da Mata, região de 

maiores índices pluviométricos do Estado, apresenta evidência da ocorrência de dias mais 

úmidos e consecutivos, o que gera maior escoamento superficial e erosão do solo, tornando 

esta região mais vulnerável à ocorrência de inundações e cheias, por exemplo. 

Verificou-se tendência de aumento dos dias consecutivos úmidos e de diminuição da 

intensidade diária média de precipitação, chuvas de 10 mm e 20 mm na bacia do rio Una (UP 

05). 

A bacia do rio Mundaú (UP 06) apresenta evidências do aumento no número de dias 

consecutivos com chuva, com aumento da precipitação máxima em 1 dia, dias mais úmidos e 

número de dias com precipitação acima de 50 mm, apontando para maior ocorrência de 

chuvas intensas. Observou-se ainda que, a bacia apresentou aumento no número de dias 

consecutivos secos, demonstrando uma má distribuição temporal da precipitação na bacia. 

Estes resultados evidenciam tendência de aumento da ocorrência de inundações, cheias, 

alagamentos e danificação de obras de drenagem, visto que estes acontecimentos estão 

associados a de eventos extremos de chuva e maior quantidade de chuva acumulada em 1 dia 

(ou 5 dias). 

Em junho de 2010, as bacias dos rios Sirinhaém, Una e Mundaú, bacias que 

apresentam um histórico de cheias, sofreram com fortes enchentes que provocaram mortes, 

inundações e destruição de grandes proporções (JÚNIOR et al., 2010). Estima-se que, no 

estado de Pernambuco, 68 municípios foram atingidos, deixando nove deles em estado de 

calamidade pública, 33 em situação de emergência, 4.136 casas destruídas ou danificadas, 20 

indivíduos mortos, quase 27 mil desabrigados e 56 mil desalojados (ITEP/OS, 2011). 
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Eventos como os ocorridos em junho de 2010 nas bacias dos rios Sirinhaém, Una e 

Mundaú, poderão, segundo as tendências supracitadas de aumento no número de dias 

consecutivos úmidos (verificado nas 03 bacias), dentre outras, associados às características 

das bacias, como solo raso e de baixa capacidade de armazenamento, altas declividades das 

bacias, ocupação irregular das planícies de inundação (Júnior et al., 2010), tornar-se mais 

frequentes e rigorosos, e continuar gerando danos sociais e econômicos ao estado. 

Foi verificada uma diminuição da precipitação total anual, com aumento do número de 

dias secos consecutivos na bacia do rio Ipanema (UP 07). Embora tenha sido constatado uma 

diminuição dos eventos moderados, observou-se uma tendência positiva para o aumento de 

eventos com chuvas diárias maiores que 100 mm. Esta bacia, inserida no agreste 

pernambucano, apresenta clima semiárido, e poderá ter seu processo de aridez acelerado, 

segundo os resultados encontrados, além disto, apresenta maior vulnerabilidade a alagamentos 

e comprometimento de obras de drenagem, principalmente nas áreas urbanas das cidades 

inseridas nesta bacia, devido ocorrência de chuvas intensas maiores que 100mm/dia. 

Já a bacia do rio Moxotó (UP 08) apresentou aumento dos dias consecutivos com 

chuva e diminuição do índice simples de intensidade diária, ou seja, é muito provável que 

tenha ocorrido um aumento no número de dias úmidos na bacia. Também se observou 

tendência de diminuição de eventos fortes. 

A bacia do rio Pajeú (UP 09) não apresentou tendências significativas. 

Na bacia do rio Terra Nova (UP 10) foram observadas tendências de diminuição de 

chuvas moderadas. 

Na bacia do rio Brígida (UP 11), observou-se tendência da diminuição da precipitação 

total anual, da intensidade diária média de precipitação e redução de eventos com chuvas 

diárias maiores que 10 mm e 50 mm na bacia. De acordo com os resultados, a bacia do 

Brígida, que se encontra totalmente inserida no semiárido pernambucano e apresenta clima 

semiárido, associada às tendências de menor precipitação e rios intermitentes, pode ter seu 

processo de aridez acelerado e maior escassez de água. Estas evidências podem contribuir 

para a intensificação do processo de desertificação de parte da bacia do Brígida (municípios 

de Cabrobó, Orocó e Santa Maria da Boa Vista) que está inserida no Núcleo de Cabrobó, um 

dos núcleos de desertificação já identificados no semiárido brasileiro (Sá et al., 2010). 

A bacia do rio Garças (UP 12) apresenta tendência de diminuição da precipitação total 

anual, de aumento no número de dias secos consecutivos e diminuição de eventos 

consecutivos úmidos. Também há uma tendência de diminuição das chuvas moderadas e 

fortes na bacia, porém, observa-se, que, mesmo com a diminuição dos dias consecutivos com 
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chuva, houve um aumento dos eventos máximos de precipitação em 1 dia e em 5 dias, além 

de aumento da quantidade de dias mais úmidos e da ocorrência de eventos com chuvas diárias 

maiores que 50 mm, apontando para maior ocorrência de eventos extremos de chuva, logo, 

esta bacia poderá apresentar maior vulnerabilidade a problemas de drenagem como 

alagamentos e comprometimentos de obras hidráulicas, principalmente nas áreas urbanas. Em 

contrapartida, a bacia do Garças também pode apresentar problema referentes a aumento de 

aridez e escassez de água, e, assim como a bacia do rio Brígida, parte de sua área (município 

de Santa Maria da Boa Vista) também está inserida no Núcleo de Desertificação de Cabrobó, 

o que poderá intensificar este processo na região. 

Verificou-se tendência de diminuição no número de dias consecutivos com chuva e 

também na ocorrência de chuvas diárias menores que 10 mm e 20 mm na bacia do rio Pontal 

(UP 13). 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do presente estudo pode-se concluir que, a estimativa e avaliação das tendências dos 

índices de detecção de mudanças climáticas dos 75 postos selecionados no estado de 

Pernambuco possibilitou a constatação de algumas tendências climáticas tanto para o Estado 

quanto para algumas de suas bacias hidrográficas principais. Não se pode afirmar que estas 

tendências observadas são devido às mudanças climáticas globais. 

Para o Estado, verificou-se uma tendência da diminuição da precipitação total anual 

(PRCPTOT), do Índice Simples de Intensidade Diária (SDII) e do número de dias em que a 

precipitação é maior que 10 mm (R10) e 20 mm (R20) no ano. Os outros índices apresentaram 

indícios de variabilidade climática em menores escalas. 

Já as observações em menores escalas, por bacias hidrográficas principais do Estado, 

permitiram concluir que as bacias dos rios Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una, 

Mundaú, Ipanema, Moxotó, Terra Nova, Brígida, Garças e Pontal apresentaram tendências de 

variações climáticas locais. 

De acordo com as tendências, verificou-se evidência de aceleração no processo de 

aridez das bacias dos rios Ipanema, Brígida e Garças. Além disto, observou-se maior 

tendência do acontecimento de eventos extremos de chuva para as bacias dos rios Mundaú, 

Sirinhaém e Garças. 

Ao longo da pesquisa foram observados alguns detalhes referentes ao estudo de 

tendências de índices de mudanças climáticas derivadas da precipitação pluviométrica diária, 

o que possibilitou o desenvolvimento das seguintes observações e recomendações: 

 

 Sugere-se que os estudos de tendências de índices de detecção de mudanças climáticas 

que venham a ser desenvolvidos a níveis locais apresentem a bacia hidrográfica como 

área mínima de estudo. Segundo um dos fundamentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, “Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, artigo 1º”, a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. De acordo com o PERH-PE (1998), a divisão hidrográfica (por bacias 

hidrográficas) é a que oferece melhores condições para a avaliação das 

potencialidades, disponibilidades e o aproveitamento dos recursos hídricos de uma 

região. 
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 Recomenda-se que seja utilizado no estudo uma quantidade de postos pluviométricos 

que apresente a melhor relação entre maiores intervalos de dados e distribuição dos 

postos na região estudada, o que proporcionará resultados mais confiáveis e 

representativos. 

 Recomenda-se também que os estes postos apresentem dados mais atuais e ativos, 

possibilitando atualização constante do conhecimento das tendências ou não destes. 

 Recomenda-se ainda que, dependendo do objetivo da análise, sejam estimados o maior 

número possível de índices de extremos climáticos, pois assim será possível ter uma 

melhor compreensão do comportamento da região em estudo nas suas mais diversas 

possibilidades. 
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ANEXO A 

Tabela 5 – Cenários de Emissões do Relatório Especial sobre Cenários de Emissões (RECE) – adaptado de 
RECE – Sumário para Formuladores de Políticas (Nakicenovic et al., 2002). 

A1 

Descreve um crescimento econômico muito rápido. A população global atinge o pico na metade 
do século e declina logo depois. Há ainda uma rápida introdução de tecnologias novas e mais 
eficientes. Os principais temas subjacentes são a convergência entre regiões, capacity building e 
o aumento das interações sociais e culturais, com uma substancial redução das diferenças de 
renda per capita entre regiões. A família de cenários A1 desenvolve-se em três grupos que 
descrevem direções alternativas de mudança tecnológica no sistema de energia. Os três grupos 
A1 são diferenciados por suas ênfases em tecnologia: energia fóssil intensiva (A1FI), fontes 
não fósseis de energia (AIT), ou um equilíbrio de todas as fontes (A1B). 

A2 

Descreve um mundo muito heterogêneo. Baseia-se na autosuficiência nacional e na preservação 
de identidades locais. Os padrões de fertilidade entre as regiões convergem muito lentamente, o 
que resulta em um aumento contínuo da população global. O desenvolvimento econômico é 
primordialmente orientado em nível regional e o crescimento econômico per capita e a 
mudança tecnológica são mais fragmentados e lentos do que em outras histórias de futuro. 

B1 

Descreve um mundo convergente com a mesma população global que atinge o ápice na metade 
do século e diminui logo depois - assim como na história de futuro A1 - mas com rápidas 
mudanças nas estruturas econômicas em direção a uma economia de serviços e de informação, 
com reduções na intensidade de matéria, e a introdução de tecnologia limpa e eficiente em 
termos de utilização de recursos. A ênfase está em soluções globais para sustentabilidade 
econômica, social e ambiental, incluindo aumento de equidade, mas sem iniciativas climáticas 
adicionais. 

B2 

Descreve um mundo onde a ênfase está em soluções locais para sustentabilidade econômica, 
social e ambiental. É um mundo com crescimento contínuo da população global a uma taxa 
menor do que na família A2, níveis intermediários de desenvolvimento econômico e mudança 
tecnológica mais lenta e diversificada do que nas histórias de futuro B1 e A1. Embora o cenário 
também seja orientado para a proteção ambiental e equidade social, seu foco é local e regional. 



85 
 

 

ANEXO B 

Tabela 6 – Lista dos 27 índices climáticos básicos da ETCCDMI – adaptado de RClimDex User Guide (Zhang e Yang, 2004). 

 
ID Nome do Indicador Definição Unidade 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

FD0 Dias de geadas Número de dias em um ano quando TN(mínimo diário) < 0° dias 
SU25 Dias de verão Número de dias em um ano quando TX(máximo diário) > 25° dias 
ID0 Dias de gelo Número de dias em um ano quando TX(máximo diário) < 0° dias 

TR20 Noites tropicais Número de dias em um ano quando TN(mínimo diário) > 20° dias 

GSL Duração da estação de cultivo 
Contagem anual (01/01 a 31/12 no HN, 01/07 a 30/06 no HS) entre o período de no 
mínimo 6 dias com TG>5ºC e primeiro período após 1 de julho (1 de janeiro no HS) 
de 6 dias com TG<5ºC 

dias 

TXx Max Tmax Valor mensal máximo de temperatura máxima diária °C 
TNx Max Tmin Valor mensal máximo de temperatura mínima diária °C 
TXn Min Tmax Valor mensal mínimo de temperatura máxima diária °C 
TNn Min Tmin Valor mensal mínimo de temperatura mínima diária °C 

TN10p Noites frias Percentual de dias quando TN<10 percentil dias 
TX10p Dias frios Percentual de dias quando TX<10 percentil dias 
TN90p Noites quentes Percentual de dias quando TN>90 percentil dias 
TX90p Dias quentes Percentual de dias quando TX>90 percentil dias 
WSDI Indicador da duração de períodos quentes Contagem anual de dias com pelo menos 6 dias consecutivos em que TX>90percentil dias 
CSDI Indicador da duração de períodos frios Contagem anual de dias com pelo menos 6 dias consecutivos em que TN<10percentil dias 
DTR Amplitude diária de temperatura Diferença média entre as temperatura máxima e mínima °C 

P
R

E
C

IP
IT

A
Ç

Ã
O

 

RX1day Quantidade máxima de precipitação em 1 dia Máximo mensal de precipitação em 1 dia mm 
RX5day Quantidade máxima de precipitação em 5 dias Máximo mensal de precipitação em 5 dias consecutivos mm 

SDII Índice simples de intensidade diária 
Precipitação anual total dividida pelo número de dia úmidos (definidos por PRCP ≥ 
1mm) em um ano 

mm/dia 

R10 Número de dias com precipitação intensa Número de dias no ano em que PRCP ≥ 10mm dias 

R20 
Número de dias com precipitação muito 
intensa 

Número de dias no ano em que PRCP ≥ 20mm dias 

Rnn Número de dias c/ precipitação acima de "nn" Número de dias no ano em que PRCP ≥  "nn" mm  ("nn" definido pelo usuário) dias 
CDD Dias consecutivos secos Número máximo de dias consecutivos em que RR<1mm dias 
CWD Dias consecutivos úmidos Número máximo de dias consecutivos em que RR ≥ 1mm dias 
R95p Dias muito úmidos Precipitação anual total em que RR>95 percentil mm 
R99p Dias extremamente úmidos Precipitação anual total em que RR>99 percentil mm 

PRCPTOT Precipitação total anual nos dias úmidos Precipitação total anual nos dias úmidos (RR ≥ 1mm) mm 
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ANEXO C 

Tabela 7 – Tendências dos índices climáticos extremos dependentes da precipitação pluviométrica para o estado de Pernambuco. Os índices negritados apresentam boa significância 
estatística (p<0,1) e os índices negritados e realçados apresentam ótima significância estatística (p<0,05). 

BACIA  CÓDIGO  NOME DO POSTO  LAT  LON  Rx1day Rx5day SDII  R10mm R20mm R50mm R100mm CDD  CWD  R95p  R99p  PRCPTOT 

B
rí
gi
d
a 

2  Araripina(IPA)  ‐7,46 ‐40,42 0,177  ‐0,355  ‐0,122 ‐0,112  ‐0,074  ‐0,017  ‐0,006  ‐0,151 0,027  ‐1,038  ‐0,691  ‐2,308 

50  Bodocó  ‐7,78 ‐39,94 0,126  0,917  0,091  0,029  0,024  0,009  0,004  0,764  ‐0,011 0,543  0,546  1,401 

81  Moreilândia  ‐7,61 ‐39,55 ‐0,378  ‐0,433  0,051  ‐0,096  0,016  ‐0,017  ‐0,004  0,524  ‐0,024 ‐1,189  ‐1,087  ‐3,675 

84  Ipubi  ‐7,65 ‐40,15 ‐0,342  ‐0,676  ‐0,140 ‐0,281  ‐0,108  ‐0,080  ‐0,014  ‐0,274 0,091  ‐3,603  ‐0,355  ‐6,551 

172  Parnamirim  ‐8,09 ‐39,58 ‐0,358  ‐0,708  ‐0,159 ‐0,187  ‐0,098  ‐0,034  ‐0,002  ‐0,738 0,037  ‐2,496  ‐0,249  ‐4,158 

C
ap

ib
ar
ib
e 

26  Vitória de Santo Antão(IPA)  ‐8,13 ‐35,30 ‐0,116  ‐0,102  ‐0,016 ‐0,094  ‐0,006  0,000  ‐0,005  ‐0,172 ‐0,014 0,344  0,301  ‐0,931 

70  Toritama  ‐8,01 ‐36,06 ‐0,295  ‐0,657  ‐0,179 ‐0,051  ‐0,075  ‐0,032  ‐0,004  ‐0,012 0,024  ‐1,403  0,307  ‐1,242 

72  Taquaritinga do Norte  ‐7,90 ‐36,04 0,198  0,006  ‐0,073 ‐0,390  ‐0,104  0,017  0,003  ‐0,169 ‐0,011 2,898  0,332  ‐3,387 

86  Santa Cruz do Capibaribe  ‐7,95 ‐36,20 0,008  0,032  ‐0,175 ‐0,211  ‐0,117  ‐0,012  ‐0,001  ‐0,853 0,046  ‐1,892  ‐0,596  ‐3,787 

95  Carpina(Est. Exp. de Cana‐de‐Acucar)  ‐7,85 ‐35,24 0,162  0,240  ‐0,063 ‐0,099  ‐0,006  0,026  0,003  ‐0,069 0,043  1,481  ‐0,001  0,815 

129  São Lourenço da Mata  ‐8,00 ‐35,04 0,257  0,422  ‐0,008 ‐0,042  0,120  0,061  ‐0,015  0,274  ‐0,037 4,201  0,225  3,432 

203  Surubim  ‐7,84 ‐35,76 ‐0,441  ‐0,561  0,048  ‐0,003  ‐0,015  ‐0,015  ‐0,004  1,033  ‐0,035 ‐1,142  ‐1,191  ‐3,261 

218  Frei Miguelinho (Algodão do Manso)  ‐7,93 ‐35,85 ‐0,325  ‐0,450  ‐0,007 ‐0,045  0,011  ‐0,002  ‐0,002  0,033  0,007  ‐0,222  ‐0,298  ‐1,078 

267  São Lourenço da Mata(Bar.Tapacurá)  ‐8,04 ‐35,17 0,402  1,717  ‐0,015 0,194  0,130  ‐0,008  ‐0,002  ‐0,405 0,016  ‐0,140  0,049  7,643 

82797  Surubim (INMET)  ‐7,83 ‐35,71 ‐0,876  ‐1,338  ‐0,089 ‐0,127  ‐0,107  ‐0,026  ‐0,005  ‐0,281 0,017  ‐3,716  ‐2,199  ‐3,860 

834007  Recife (Curado)  ‐8,05 ‐34,92 ‐0,365  ‐0,376  ‐0,032 ‐0,078  ‐0,065  ‐0,014  0,005  ‐0,141 0,002  ‐1,155  ‐0,209  ‐2,863 

G
ar
ça
s 

88  Santa Filomena  ‐8,16 ‐40,61 ‐0,198  0,309  ‐0,047 0,042  0,029  ‐0,011  ‐0,008  ‐0,692 0,021  ‐1,342  ‐1,412  0,117 

164  Santa Cruz da Venerada  ‐8,24 ‐40,34 0,658  0,931  ‐0,137 ‐0,223  ‐0,187  0,024  0,006  0,450  0,083  2,346  0,918  ‐3,269 

167  Dormentes(Lagoas)  ‐8,51 ‐40,41 0,591  0,999  0,389  ‐0,086  ‐0,009  0,042  0,008  1,108  ‐0,027 1,953  0,742  ‐1,498 

260  Santa Filomena(Campo Santo)  ‐8,34 ‐40,57 ‐0,023  0,065  0,332  ‐0,159  ‐0,056  0,017  ‐0,004  2,086  ‐0,091 0,807  ‐0,086  ‐5,124 

GI‐1  17  Bom Conselho  ‐9,17 ‐36,69 ‐0,126  ‐0,118  ‐0,048 ‐0,050  ‐0,023  0,010  ‐0,003  0,666  ‐0,012 0,930  0,336  0,350 

GI‐3  49  Petrolândia  ‐8,97 ‐38,22 ‐0,456  ‐0,311  ‐0,079 ‐0,204  ‐0,103  ‐0,024  ‐0,002  1,287  0,012  ‐2,451  ‐0,847  ‐6,758 

GI‐4  9  Belém de São Francisco(IPA)  ‐8,76 ‐38,98 ‐0,083  0,066  ‐0,006 ‐0,081  ‐0,073  ‐0,019  ‐0,002  ‐0,198 ‐0,003 ‐0,836  ‐0,244  ‐3,279 
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BACIA  CÓDIGO  NOME DO POSTO  LAT  LON  Rx1day Rx5day SDII  R10mm R20mm R50mm R100mm CDD  CWD  R95p  R99p  PRCPTOT 

GI‐5  82886  Cabrobo (INMET)  ‐8,51 ‐39,33 ‐0,735  ‐0,052  ‐0,029 ‐0,033  ‐0,071  ‐0,026  ‐0,021  0,728  0,090  ‐2,034  ‐2,562  ‐4,378 

GI‐6  242  Santa Maria da Boa Vista(Urimamã)  ‐8,42 ‐39,95 0,082  ‐0,457  ‐0,063 ‐0,153  ‐0,109  0,005  0,001  ‐0,651 0,012  0,462  0,418  ‐3,233 

GI‐8  4  Petrolina  ‐9,39 ‐40,48 ‐0,698  ‐0,639  ‐0,086 ‐0,117  ‐0,066  ‐0,030  ‐0,010  ‐0,248 ‐0,009 ‐2,947  ‐1,342  ‐5,008 

GL‐1  100  Igarassu  ‐7,83 ‐34,92 ‐0,087  ‐1,519  ‐0,066 ‐0,494  ‐0,207  ‐0,032  ‐0,019  0,207  0,072  ‐4,407  ‐2,684  ‐14,173 

GL‐3  29  Ipojuca(Porto de Galinhas_IPA)  ‐8,51 ‐35,01 ‐0,441  ‐0,366  ‐0,055 ‐0,200  ‐0,140  ‐0,091  ‐0,042  0,022  0,010  ‐6,961  ‐4,729  ‐9,560 

GL‐4  510  Tamandaré  ‐8,77 ‐35,31 0,957  2,306  ‐0,173 0,058  ‐0,116  0,000  0,031  ‐0,309 0,236  4,128  4,310  5,964 

G
o
ia
n
a 

27  Itambé(IPA)  ‐7,41 ‐35,18 0,098  ‐0,050  ‐0,052 ‐0,112  ‐0,076  ‐0,011  0,009  0,013  0,051  ‐1,315  ‐0,438  ‐2,574 

97  Nazaré da Mata  ‐7,74 ‐35,22 0,453  0,221  ‐0,056 ‐0,439  ‐0,144  0,032  0,004  0,058  ‐0,037 2,914  1,128  ‐5,987 

99  Timbaúba  ‐7,51 ‐35,31 ‐0,211  0,238  0,031  ‐0,104  ‐0,013  ‐0,030  ‐0,002  0,701  ‐0,028 ‐0,679  ‐0,421  ‐4,960 

139  Bom Jardim  ‐7,80 ‐35,57 ‐0,347  0,074  0,006  ‐0,271  ‐0,079  0,001  ‐0,002  0,612  ‐0,023 ‐0,579  ‐0,339  ‐6,895 

Ip
an

e
m
a 

18  Pesqueira  ‐8,35 ‐36,70 0,433  1,075  ‐0,028 ‐0,247  ‐0,079  0,020  0,012  0,664  0,005  2,218  0,523  ‐3,778 

78  Aguas Belas  ‐9,11 ‐37,12 0,043  0,399  0,019  ‐0,084  ‐0,015  ‐0,006  0,008  0,917  ‐0,024 0,564  0,154  ‐1,916 

150  Pedra  ‐8,50 ‐36,95 ‐0,309  ‐0,303  0,030  ‐0,132  ‐0,024  ‐0,015  ‐0,009  0,327  ‐0,052 ‐1,719  ‐0,994  ‐4,621 

207  Iati  ‐9,04 ‐36,84 ‐0,215  ‐0,212  ‐0,125 ‐0,135  ‐0,059  ‐0,004  ‐0,003  0,037  0,051  0,546  ‐0,221  ‐0,562 

208  Pedra(São PEdro do Cordeiro)  ‐8,86 ‐36,94 0,642  0,923  ‐0,029 0,062  0,004  0,001  0,008  ‐0,307 0,037  0,883  2,221  2,464 

82892  Pesqueira (INMET)  ‐8,40 ‐36,76 ‐0,721  ‐0,421  ‐0,024 ‐0,175  ‐0,091  ‐0,011  ‐0,005  0,625  ‐0,069 ‐1,662  ‐1,001  ‐5,323 

Ipojuca 
20  Belo Jardim  ‐8,34 ‐36,43 ‐0,086  ‐0,866  ‐0,026 ‐0,147  ‐0,030  ‐0,015  ‐0,001  0,432  ‐0,050 ‐1,164  ‐0,734  ‐4,170 

24  Caruaru(IPA)  ‐8,24 ‐35,92 ‐0,282  ‐0,003  ‐0,034 ‐0,093  0,007  ‐0,003  ‐0,001  ‐0,238 ‐0,004 0,017  ‐0,207  ‐0,602 

M
o
xo
tó
 

16  Arcoverde(IPA)  ‐8,43 ‐37,06 0,144  0,165  ‐0,023 0,025  ‐0,002  0,008  0,003  0,005  0,000  ‐0,133  0,234  1,239 

33  Inajá(CHESF)  ‐8,90 ‐37,82 ‐0,251  ‐0,504  ‐0,056 ‐0,012  ‐0,053  ‐0,002  ‐0,001  0,337  0,046  ‐0,187  ‐0,339  ‐0,532 

77  Tacaratu(Sítio Gameleira)  ‐9,11 ‐38,15 ‐0,256  0,042  ‐0,092 ‐0,080  ‐0,103  ‐0,015  ‐0,004  0,446  0,070  ‐1,423  0,313  ‐2,511 

143  Sertânia(Moderna)  ‐8,43 ‐37,42 0,140  ‐0,140  ‐0,201 ‐0,056  0,009  ‐0,021  0,007  ‐0,180 0,058  ‐0,435  ‐0,026  1,275 

256  Sertânia(Rio da Barra)  ‐8,13 ‐37,47 ‐0,744  0,384  ‐0,004 ‐0,006  ‐0,033  ‐0,020  ‐0,035  0,686  0,039  ‐3,078  ‐4,641  ‐3,287 

468  Ibimirim(Poço da Cruz)  ‐8,51 ‐37,71 ‐0,303  ‐0,036  ‐0,021 0,036  0,053  ‐0,008  0,001  0,177  0,032  ‐0,995  ‐1,059  0,439 

M
u
n
d
aú

 

22  Correntes  ‐9,13 ‐36,33 ‐0,447  ‐0,921  ‐0,043 ‐0,041  ‐0,071  ‐0,019  ‐0,005  0,364  0,082  ‐1,670  0,087  ‐1,405 

53  Canhotinho  ‐8,88 ‐36,19 0,444  1,209  0,024  0,118  0,065  0,028  0,005  0,768  0,099  3,923  2,030  4,805 

19  Garanhuns  ‐8,88 ‐36,49 0,180  ‐0,319  0,023  0,108  0,043  0,008  0,005  0,035  ‐0,049 1,897  1,244  3,357 
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BACIA  CÓDIGO  NOME DO POSTO  LAT  LON  Rx1day Rx5day SDII  R10mm R20mm R50mm R100mm CDD  CWD  R95p  R99p  PRCPTOT 

P
aj
e
ú
 

12  Serra Talhada(IPA)  ‐7,93 ‐38,29 ‐0,039  ‐0,320  0,000  ‐0,145  ‐0,093  ‐0,016  ‐0,002  0,190  0,015  ‐1,228  ‐0,152  ‐5,328 

13  Serra Talhada  ‐7,99 ‐38,29 ‐0,126  0,188  ‐0,031 ‐0,090  ‐0,022  ‐0,031  ‐0,001  0,178  0,088  ‐1,384  0,139  ‐2,138 

92  São José do Egito(Faz.Muquém)  ‐7,44 ‐37,28 0,302  0,184  0,081  ‐0,036  ‐0,020  0,021  0,000  0,022  0,016  1,181  0,159  0,314 

93  Betânia  ‐8,27 ‐38,03 ‐0,335  ‐1,059  0,024  ‐0,101  ‐0,034  ‐0,004  ‐0,005  0,889  ‐0,004 ‐0,530  ‐0,512  ‐3,496 

155  Itapetim  ‐7,38 ‐37,20 0,061  0,265  0,036  ‐0,124  ‐0,030  0,026  ‐0,005  0,570  0,008  0,702  ‐0,485  ‐1,550 

182  Triunfo  ‐7,84 ‐38,11 ‐0,407  ‐0,442  0,046  ‐0,078  ‐0,025  ‐0,013  ‐0,009  0,775  ‐0,041 ‐1,343  ‐0,848  ‐3,226 

82789  Triunfo (INMET)  ‐7,81 ‐38,11 ‐0,259  ‐0,243  ‐0,050 ‐0,210  ‐0,152  ‐0,036  ‐0,006  0,026  0,024  ‐1,731  ‐1,571  ‐5,739 

Si
ri
n
h
aé
m
  103  Cortês  ‐8,50 ‐35,51 ‐0,127  0,135  ‐0,300 ‐0,477  ‐0,375  ‐0,061  ‐0,005  ‐0,383 0,142  ‐4,095  ‐1,385  ‐8,632 

109  Ribeirão(Fazenda Capri)  ‐8,51 ‐35,38 1,081  1,702  0,084  ‐0,189  ‐0,099  0,081  0,023  0,281  ‐0,041 6,833  5,401  ‐0,315 

111  Sirinhaém  ‐8,62 ‐35,12 ‐0,675  ‐2,220  ‐0,416 ‐0,903  ‐0,981  ‐0,296  ‐0,117  0,402  ‐0,017 ‐23,206 ‐5,495  ‐43,286 

393  Gameleira  ‐8,58 ‐35,39 0,177  0,552  ‐0,183 ‐0,240  ‐0,196  ‐0,047  0,009  ‐0,261 0,193  ‐1,321  0,232  ‐3,222 

Te
rr
a 
N
o
va
  8  Salgueiro  ‐8,07 ‐39,13 ‐0,068  ‐0,593  ‐0,056 ‐0,179  ‐0,054  0,000  0,000  ‐0,010 ‐0,012 ‐0,277  0,116  ‐3,261 

82  Cedro  ‐7,72 ‐39,24 ‐0,150  ‐0,323  0,116  ‐0,175  ‐0,014  ‐0,001  0,004  1,502  ‐0,026 ‐0,380  ‐0,230  ‐4,729 

180  Serrita  ‐7,94 ‐39,29 0,255  ‐0,072  ‐0,040 ‐0,089  ‐0,067  0,008  0,000  0,831  0,015  0,827  1,203  ‐1,912 

190  Serrita(Santa Rosa)  ‐7,82 ‐39,15 ‐0,241  ‐1,028  ‐0,315 ‐0,033  ‐0,073  ‐0,040  ‐0,005  ‐2,317 0,022  ‐2,187  0,003  ‐1,104 

226  Salgueiro(Açude Boa Vista)  ‐8,10 ‐39,09 0,376  ‐0,197  0,021  ‐0,112  ‐0,038  0,005  0,004  0,271  ‐0,014 0,268  0,002  ‐2,477 

U
n
a 

21  São Bento do Una (IPA)  ‐8,53 ‐36,46 ‐0,182  0,011  ‐0,015 0,022  ‐0,009  0,012  ‐0,004  0,042  ‐0,017 1,568  0,455  1,693 

25  Palmares  ‐8,68 ‐35,58 ‐0,104  0,600  ‐0,058 ‐0,246  ‐0,119  ‐0,007  0,001  0,354  0,005  ‐1,497  ‐1,116  ‐5,639 

106  Barreiros  ‐8,81 ‐35,19 1,499  2,975  0,013  ‐0,536  ‐0,307  0,083  0,018  0,332  ‐0,102 8,380  3,576  ‐5,327 

114  Sanharó  ‐8,36 ‐36,57 0,059  0,280  0,002  ‐0,018  ‐0,002  0,010  0,002  0,302  0,036  1,082  0,118  ‐0,406 

125  Cachoeirinha  ‐8,48 ‐36,24 0,211  0,557  ‐0,132 0,012  0,038  0,011  0,011  ‐0,347 0,086  1,142  1,629  4,491 

157  Jucati  ‐8,71 ‐36,49 ‐0,428  ‐0,582  ‐0,161 ‐0,244  ‐0,100  ‐0,021  ‐0,002  ‐0,034 0,169  ‐1,279  ‐0,029  ‐3,578 

284  Catende(Usina Catende)  ‐8,67 ‐35,58 ‐0,271  ‐0,253  0,013  ‐0,102  0,004  0,019  0,003  ‐0,062 0,022  1,369  1,677  ‐1,453 

Pontal 
159  Dormentes  ‐8,45 ‐40,77 0,348  0,058  ‐0,040 ‐0,226  ‐0,173  ‐0,033  0,004  0,735  ‐0,007 ‐1,456  0,614  ‐5,255 

161  Petrolina(Rajada)  ‐8,81 ‐40,83 ‐0,167  ‐0,493  0,191  ‐0,191  ‐0,058  ‐0,030  0,006  1,381  ‐0,058 0,377  0,605  ‐5,952 
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