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ANÁLISE CORRELACIONAL ENTRE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E A 

PRECIPITAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 
Francisco Jácome Sarmento 1; Alan Pinheiro de Souza 2 

 
RESUMO – Três métricas de avaliação da dependência entre variáveis climáticas e variáveis 
hidrológicas no semiárido do Nordeste brasileiro são descritas e aplicadas. As variáveis climáticas 
consideradas são aquelas mais correntemente empregadas como dados de entrada em modelos 
estatísticos e modelos baseados em técnicas de Inteligência Artificial. As métricas consideradas são 
o coeficiente de correlação de Pearson (CCP), a correlação de distância (CD) e o MIC (Maximal 
Information Coefficient), essas duas últimas capazes de quantificar a magnitude de relações lineares 
e não lineares entre variáveis. O cálculo dessas métricas é realizado tendo-se como variável 
hidrológica o índice de precipitação padronizada (Standardized Precipitation Index - SPI) calculado 
sobre a série de precipitações médias anuais na bacia de drenagem do reservatório Orós, localizado 
no estado do Ceará (Brasil). Os resultados encontrados evidenciam a ausência de compartilhamento 
relevante das teleconexões estudadas com o SPI, constatação que deve ser considerada na modelagem 
preditiva de variáveis hidrológicas no semiárido setentrional do Nordeste brasileiro.   
 
ABSTRACT– Three metrics for evaluating the dependence between climatic variables and 
hydrological variables in the semiarid region of northeastern Brazil are described and applied. The 
climate variables considered are those most commonly used as input data in statistical models and 
models based on Artificial Intelligence techniques. The metrics considered are the Pearson correlation 
coefficient (CCP), the distance correlation (CD) and the MIC (Maximal Information Coefficient), the 
latter two capable of quantifying the magnitude of linear and non-linear relationships between 
variables. The calculation of these metrics is performed using as hydrological variable the 
standardized precipitation index (Standardized Precipitation Index - SPI) calculated on the series of 
average annual precipitations in the drainage basin of the Orós reservoir, located in the state of Ceará 
(Brazil). The results found show the lack of relevant sharing of the teleconnections studied with the 
SPI, a finding that should be considered in the predictive modeling of hydrological variables in the 
northern semiarid region of Northeastern Brazil. 
 
Palavras-Chave – SPI, Correlação não linear, Variáveis climáticas 
 

MÉTRICAS CORRELACIONAIS 

Variáveis correlacionadas são variáveis que compartilham mutuamente informação. Uma 
métrica correlacional consistente exprime, em escala interpretável, a capacidade de uma dada variável 
informar sobre outra. As escalas mais usuais, facilitadoras da interpretação da ordem de grandeza da 
correlação, variam entre um valor nulo e um valor extremo unitário positivo e/ou negativo. Nas 
métricas aqui abordadas, o coeficiente de correlação de Pearson (CCP), útil em se tratando de 
correlação linear, pode assumir valores no intervalo [−1; +1]. O extremo negativo denota uma 
perfeita relação determinística linear inversamente proporcional entre o par de variáveis considerado, 
enquanto o extremo positivo implica numa perfeita relação linear de proporcionalidade. Um valor de 
CCP nulo, significa que as variáveis não se correlacionam linearmente.  
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Já as métricas denominadas de correlação de distância (CD) e MIC (Maximal Information 
Coefficient) assumem valores no intervalo [0; 1], sendo um valor nulo indicativo de ausência de 
relação entre as variáveis consideradas e o valor unitário indicativo de uma perfeita relação 
determinística. Portanto, independentemente da natureza da relação linear ou não linear entre as 
variáveis, quanto mais elevado o valor absoluto da métrica considerada mais informa uma variável 
sobre a outra. 

Nunca é demasiado reafirmar que correlação não significa causa, ou seja, não representa 
nenhuma garantia de que exista relação de causa e efeito entre as variáveis, uma vez que valores 
elevados de correlação podem advir de variáveis ocultas ou simplesmente de um capricho do acaso. 
Em qualquer caso, a existência de uma métrica correlacional estatisticamente significante faculta 
valer-se das variáveis envolvidas como atributo(s) preditor(es). 

Coeficiente de correlação de Pearson (CCP) 

O coeficiente de correlação de Pearson (referido como 𝑟 no caso da amostra e 𝜌 em se tratando 
da população) calculado para duas variáveis 𝑋 e 𝑌 é uma medida normalizada da covariância (𝑠 ) 
por divisão desta pelos desvios padrões (𝑠  e 𝑠 ) das amostras das variáveis consideradas: 

𝑟 =
𝑠

𝑠 𝑠
 (1) 

A variância conjunta, ou covariância, que representa o grau de interdependência linear entre os 
dois conjuntos de dados considerados, apresentando a mesma unidade de medida dos valores 
amostrais, é dada em função de (𝑥 , 𝑦 ) com 𝑖 = 1,2, … 𝑛 e respectivas médias amostrais �̅� e 𝑦 por:  

𝑠 =
1

𝑛 − 1
(𝑥 − �̅�)(𝑦 − 𝑦)  (2) 

Para uma melhor interpretação da covariância, note na Equação 2 que o somatório envolve o 
produto dos desvios de cada valor amostral em relação a sua respectiva média. Assim, em existindo 
uma tendência de os valores amostrais se localizarem concomitantemente acima ou abaixo de suas 
respectivas médias, o somatório resultará em um valor positivo elevado. Se o padrão consistir em 
valores ocorrentes em lados opostos de suas respectivas médias, a covariância poderá resulta em um 
valor negativo. Em qualquer uma dessas situações, a expressão captura o padrão relacional das 
variáveis, com valor absoluto proporcional. A inexistência de padrões é igualmente capturada, uma 
vez que desvios positivos e negativos em relação às médias tenderão a se anularem, fazendo a 
covariância se aproximar de zero. 

Convém ressaltar que, embora o coeficiente de correlação forneça uma medida da 
interdependência, seu significado não pode ser exagerado no contexto da análise dos dados, pois é 
perfeitamente possível se obter um coeficiente de correlação elevado quando a relação entre as 
variáveis nem sequer é de natureza linear. É sempre recomendável não se olhar apenas o valor desse 
parâmetro isoladamente. Em se tratando, por exemplo, do estabelecimento de equações regressivas, 
convém observar o erro padrão estimado conjuntamente com o CCP, pois, para que 100% da 
variabilidade dos dados seja explicada pela regressão, é necessário que haja um coeficiente de 
correlação igual à unidade e um erro residual nulo, ou seja, não restam resíduos de variabilidade 
inexplicáveis pela regressão (Sarmento, 2020). A Figura 1 ilustra ordens de grandeza de coeficientes 
de correlação com as respectivas disposições dos dados no plano 𝑥, 𝑦. 

A covariância sofre influência da magnitude da escala dos valores assumidos pelas variáveis 
envolvidas e, portanto, em se tratando de valores muito pequenos, próximos de zero, a interpretação 
da mesma enquanto expressão de interdependência é prejudicada. Por isso, torna-se compreensível 
que o CCP seja uma métrica normalizada (−1 ≤ 𝑟 ≤ +1). Assim, calcular a proporção da covariância 
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em relação ao valor máximo que a mesma pode assumir entre duas variáveis (produto de seus desvios 
padrão individuais), oferece um parâmetro interpretável e comparável.    

Figura 1 - Exemplos de coeficientes de correlação (Fonte: Sarmento, 2020). 

 
 
Correlação de Distância (CD) 

Proposta por Székely et al. (2007), essa métrica de aferição de interdependência é análoga ao 
CCP. Assim, referimo-nos também à covariância e aos desvios padrão considerados na Equação (1), 
mas não mais da perspectiva da diferença entre cada ponto observacional e suas respectivas médias, 
mas sim quanto aos desvios relativos a todos os outros pontos. É essa mudança de referência que 
amplia o escopo do conceito para abranger interdependências não lineares entre as variáveis, antes 
tomada simplesmente em relação à média (caso do CCP), o que limita a investigação às relações 
lineares.   

Conforme enunciam os autores, as medidas de dependência da distância empírica são baseadas 
em distâncias euclidianas entre os elementos da amostra e não nos momentos estatísticos da mesma, 
embora tenham uma representação compacta análoga à covariância e correlação clássicas (Székely et 
al., 2007). 

A correlação de distância ℛ satisfaz propriedades exigíveis de uma métrica de dependência, 
como 0 ≤ ℛ ≤ 1, sendo ℛ = 0 se e somente se 𝑋 e 𝑌 forem independentes. Em se tratando do caso 
normal bivariado, ℛ é uma função de 𝜌 e ℛ(𝑋, 𝑌) ≤ |𝜌(𝑋, 𝑌)|, sendo iguais quando 𝜌 = ±1.  

Na terminologia adotada pelos autores, a covariância passa a ser chamada “covariância de 
distância” e, analogamente, tem-se a “correlação de distância”.  Assim, dada uma amostra aleatória 
(𝑿, 𝒀) = {(𝑋 , 𝑌 ): 𝑘 = 1,2, … , 𝑛} de uma distribuição conjunta de vetores aleatórios 𝑋 em ℝ  e 𝑌 
em ℝ  a estatística de dependência de distância é definida como (Székely et al., 2007): 
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𝑎 = |𝑋 − 𝑋 | ,      𝑎 . =  
1

𝑛
 𝑎 ,     𝑎. , =

1

𝑛
 𝑎 , 

 

   𝑎.. =
1

𝑛
 𝑎

,

,      𝐴 = 𝑎 − 𝑎 . −  𝑎. + 𝑎 … , 

 

(3) 

 

 Com 𝑘, 𝑙 = 1,2, … , 𝑛. De maneira similar, define-se 𝑏 , = |𝑌 − 𝑌 |  e 𝐵 , = 𝑏 , − 𝑏 . −

𝑏. + 𝑏.. para 𝑘, 𝑙 = 1,2, … , 𝑛. 

 A covariância da distância empírica 𝜐 (𝑿, 𝒀) é um número positivo calculado por: 

𝜐 (𝑿, 𝒀) =
1

𝑛
𝐴

,

𝐵 . (4) 

 De maneira similar 𝜐 (𝑿) é um número positivo dado por: 

𝜐 (𝑿) = 𝜐 (𝑿, 𝑿) =
1

𝑛
𝐴

,

. (5) 

 A correlação de distância empírica ℛ (𝑿, 𝒀) é dada pela raiz quadrada de:  

 

ℛ (𝑿, 𝒀) =
𝜐 (𝑿, 𝒀)

𝜐 (𝑿)𝜐 (𝒀)
 ,       𝜐 (𝑿)𝜐 (𝒀) > 0, 𝜐 (𝑿)𝜐 (𝒀) = 0. 

 

 

(6) 

O conceito de correlação de distância ganha significado físico quando se considera os pontos 
amostrais como partículas em suspensão no ar em movimento browniano. Em não ocorrendo 
deslocamento do ar em uma direção predominante, as partículas permanecerão em movimento 
aleatório, ou seja, não há relação causal determinante desse movimento. Passando a existir 
deslocamento de ar em uma direção predominante, o deslocamento das partículas dar-se-á segundo 
essa direção e em dependência direta da intensidade da força de arrasto, caracterizando a correlação 
de causa e efeito quantificada por aquela intensidade. Tal ideia de proporcionalidade remete às 
relações lineares, substituível pela ideia de não linearidade se considerarmos padrões de variabilidade 
espacial para a direção da força de arrasto. As distâncias entre as partículas, advindas desse cenário 
metafórico, se prestam a inferir sobre a intensidade da força de arrasto, equivalente da correlação de 
distância.  

    
Coeficiente de Informação Máxima (Maximal Information Coefficient - MIC) 

O MIC foi proposto por Reshef et al. (2011) como medida de dependência para 
relacionamentos entre pares de variáveis em grandes conjuntos de dados. Segundo seus autores, é 
capaz de capturar uma ampla gama de associações funcionais e não funcionais e, para relações 
funcionais, fornecer uma pontuação que é aproximadamente igual ao coeficiente de determinação dos 
dados relativos à função de regressão.  

O algoritmo de determinação do MIC aplica conceitos da Teoria da Informação e 
probabilidade a dados contínuos. O MIC é baseado na ideia de que, se houver uma relação entre duas 
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variáveis, um reticulado pode ser desenhado sobre o gráfico de dispersão dessas duas variáveis para 
encapsular essa relação. Assim, devemos explorar todos os reticulados possíveis, até uma resolução 
máxima de reticulado, dependendo do tamanho da amostra (Figura 2A), computando para cada par 
de inteiros (𝑥, 𝑦) a maior informação mútua possível alcançável por qualquer reticulado de dimensões 
𝑥 por 𝑦 aplicado aos dados. Em seguida, os valores de informações mútuas devem ser normalizados 
para garantir uma comparação correta entre reticulados de diferentes dimensões e para obter valores 
modificados entre zero e um. Os autores denominam 𝑀 = 𝑚 ,  de matriz característica em que 
𝑚 ,  é o mais alto valor de informação mútua normalizada, alcançada por qualquer reticulado 𝑥 por 
𝑦. A estatística MIC é o máximo valor contido em 𝑀 (Figuras 2B e 2C). 

Figura 2: Representação ilustrativa do cálculo do MIC (Fonte: Reshef et al., 2011). 
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O algoritmo de cálculo esquematizado na Figura 2 é explicado para as partições A, B e C da 
seguinte forma (Reshef et al., 2011): 

 Figura 2A: Para cada par (𝑥, 𝑦), o algoritmo MIC encontra a grade 𝑥 por 𝑦 com a maior 
informação mútua induzida; 

 Figura 2B: O algoritmo normaliza as pontuações de informações mútuas e compila uma matriz 
que armazena, para cada resolução, (i) o melhor reticulado naquela resolução e (ii) sua 
pontuação normalizada;  

 Figura 2C: Os escores normalizados formam a matriz característica, que pode ser visualizada 
como uma superfície. O MIC buscado corresponde ao ponto mais alto desta superfície. Neste 
exemplo, há muitos reticulados que alcançam a pontuação mais alta. A estrela em B marca 
um reticulado de amostra atingindo essa pontuação e a estrela em C marca a localização 
correspondente desse reticulado na superfície. 

Tomando-se um reticulado 𝐺, sendo 𝐼  a informação mútua da distribuição de probabilidade 
induzida nas retículas de 𝐺, a probabilidade de uma retícula será proporcional ao número de pontos 
de dados que caem dentro da mesma. Essa ideia remete à maneira sintetizada bastante comum de 
representação de amostras, a saber, através de um histograma de frequência. Assim, o reticulado 
referido na Figura 2 tem no seu espaçamento equivalência com a largura dos intervalos de classe 
utilizados na feitura do histograma. Como se trata de um par de variáveis, conforme se verá mais 
adiante, será necessário combinar os histogramas empíricos individuais para compor um histograma 
conjunto de frequências. A forma discretizada das distribuições marginais de frequências 
corresponderão aos histogramas individuais de 𝑋 e 𝑌.  

É evidente que cada discretização feita como reticulado referido na Figura 2 terá um 
correspondente histograma com número de intervalos de classe igual ao número de subdivisões no 
espaçamento do reticulado. Isso vale tanto para a variável 𝑋, como para a variável 𝑌. Para o cômputo 
da informação mútua, faz-se necessário combinar ambos os histogramas para cada um dos diversos 
reticulados a serem considerados. O número de intervalos de classe do histograma de cada variável 
(𝑏  e 𝑏 ) se inicia com dois e é, teoricamente, ilimitado. Reshef et al. (2011) fornecem uma fórmula 
empírica para se determinar o limite máximo 𝐵 para o número de intervalos a serem considerados em 
função do número 𝑛 de dados disponíveis: 

𝐵 = 𝑏 𝑏 ≤ 𝑛 ,  (7) 

Para se determinar o valor de 𝑀𝐼𝐶 para um par de variáveis, lança-se mão do conceito de 
entropia informacional, cujo nascedouro se encontra na Teoria da Informação (Shannon, 1948). Nesse 
contexto, a incerteza é medida pela entropia (denominada entropia de Shannon), uma ressignificação 
feita por aquele autor para o conceito clássico da Termodinâmica. À luz da entropia informacional 
pode-se concluir que, em se tratando de variáveis aleatórias que exibem algum grau de dependência, 
a incerteza associada ao conhecimento conjunto das mesmas será menor que a soma das incertezas 
enfrentadas numa análise individualizada de cada uma delas. Já no caso de se tratar de variáveis 
aleatórias independentes, é inútil tentar reduzir a incerteza (entropia) de uma fazendo uso da outra. 
Em tal situação de independência, a incerteza será máxima e igual à soma das entropias afetas a cada 
variável individualmente (Sarmento, 2021).  

 A entropia de uma variável 𝑋, referida como 𝐻(𝑋) é expressa em função da probabilidade 
𝑃(𝑋) se encontrar em um estado 𝑘, ou seja, a entropia não dependente dos valores que X assume, 
mas sim das suas probabilidades:   
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𝐻(𝑋) =  − 𝑃(𝑋 = 𝑘)𝑙𝑜𝑔 𝑃(𝑋 = 𝑘) (8) 

Para levar em conta a segunda distribuição de probabilidades, referente à variável 𝑌, a equação 
acima passa a exprimir a entropia conjunta 𝐻(𝑋, 𝑌) dada como: 

𝐻(𝑋, 𝑌) =  − 𝑃(𝑋 = 𝑘)𝑙𝑜𝑔 𝑃(𝑌 = 𝑘) (9) 

A entropia conjunta será sempre menor ou igual a soma das entropias individuais. A igualdade 
ocorrerá somente quando 𝑋 e 𝑌 forem independentes, uma vez que nessa condição dispor de 
informação sobre 𝑋 não diminui a entropia de 𝑌. Não se tratando de variáveis independentes, dispor 
de conhecimento sobre a variável 𝑋 reduz a incerteza relativamente à 𝑌, logo tem-se em termos de 
probabilidade condicional: 

𝐻(𝑋|𝑌) ≤ 𝐻(𝑌) (10) 

Na hipótese de interdependência entre o par de variáveis, a diminuição de incerteza sobre 𝑌, 
proporcionada pelo conhecimento sobre 𝑋 representa um ganho de informação, conhecida como 
Informação Mútua (𝑀𝐼). Portanto, tem-se aqui uma medida de dependência estatística, que quanto 
maior for, mais relacionadas são as variáveis. Para calcularmos o valor de 𝑀𝐼 entre duas variáveis, 
necessária à determinação da métrica correlacional entre elas, iremos lançar mão da divergência de 
Kullback-Leibler (𝐾𝐿 ), dada como sendo a diferença entre a entropia conjunta e a entropia 
individual, geralmente utilizada como uma medida de similaridade entre funções estritamente 
positivas (e.g. distribuições de probabilidades), escrita como: 

𝐾𝐿 , =  𝐻(𝑋, 𝑌) − 𝐻(𝑋) (11) 

A divergência 𝐾𝐿  será nula quando se tratar de duas variáveis com distribuições de 
probabilidades idênticas. Um valor maior do que zero para 𝐾𝐿  ocorrerá quando as variáveis do par 
considerado não apresentarem distribuições de probabilidades idênticas, fato que se evidencia como 
divergência positiva entre os valores calculados para a entropia cruzada e as entropias individuais. 

Para o cálculo da divergência 𝐾𝐿  é necessário determinar tanto a distribuição de 
probabilidades conjunta, como as distribuições marginais referentes a 𝑋 e 𝑌. Para isso, dada a amostra 
com 𝑛 vetores, são determinadas as frequências de ocorrências concomitantes do par de variáveis 
aleatórias considerado, bem como as frequências de ocorrências marginais, gerando-se assim os 
correspondentes histogramas conjunto e individuais. A Informação Mútua crescerá quanto maior o 
for a diferença entre as distribuições conjunta e marginal. Tanto maior a Informação Mútua, ou seja, 
informação compartilhada pelo par de variáveis, mais provável a interdependência das mesmas. 
Assim, a informação mútua será calculada por: 

𝑀𝐼(𝑋, 𝑌) =  𝐾𝐿[𝑃(𝑋 = 𝑘 ∧ 𝑌 = 𝑘), 𝑃(𝑋 = 𝑘)𝑃(𝑌 = 𝑘)]   (12) 

Retornando agora aos reticulados da Figura 2, para cada tríade de histogramas conjunto e 
marginais, partindo-se de 𝑏 = 2 e 𝑏 = 2 até o limite 𝑏 𝑏 ≤ 𝑛 , , a sequência de passos para se 
chegar ao valor final de 𝑀𝐼𝐶 pode ser resumida como: 

(i) Classificar cada um dos elementos da amostra nos intervalos de classe de discretização 
das variáveis 𝑋 e 𝑌; 

(ii) Calcular os histogramas de frequência conjunto e marginais; 
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(iii) Calcular as entropias afetas aos histogramas obtidos no passo anterior; 

(iv) Calcular a divergência 𝐾𝐿  e a informação mútua normalizada (𝑀𝐼 )  

(v) A combinação de histogramas (reticulados) que produzir o máximo valor de informação 
mútua normalizada (𝑀𝐼 ) é tomado como o coeficiente de informação máxima (𝑀𝐼𝐶) 
para as duas variáveis, ou seja: 

 

𝑀𝐼𝐶 = 𝑀𝐼 (𝑋, 𝑌) =
𝑀𝐼(𝑋, 𝑌)

𝑙𝑜𝑔 [𝑚𝑖𝑛(𝑏 , 𝑏 )]
 

 
(13) 

APLICAÇÃO 

 As métricas correlacionais apresentadas foram aplicadas a oito variáveis climáticas 
comumente utilizadas em modelos preditivos de variáveis hidrológicas no semiárido nordestino. No 
caso em tela, foi escolhida a bacia hidrográfica controlada pelo reservatório Orós, localizado na bacia 
do rio Jaguaribe, no estado do Ceará (Brasil). A variável hidrológica considerada foi o SPI 
(Standardized Precipitation Index), proposto por McKee et al. (1993), calculado para 12 meses sobre 
uma série de precipitações médias na área de drenagem controlada pela barragem. Os totais anuais 
médios foram obtidos por meio da aplicação do método de Thiessen automatizado (Sarmento e 
Martins, 1991), que traz a vantagem de aproveitamento máximo de toda a informação consistente 
disponível na rede de monitoramento pluviométrico da bacia. Antes da determinação da série 
correspondente de SPI, os dados individuais de cada posto pluviométrico passaram por minuciosa 
análise de consistência baseada no método do Vetor Regional (Heiz e Racan, 1983), conforme 
aplicado por Sarmento (1991). 

 A transformação matemática da série pluviométrica proporcionada pelo algoritmo de cálculo 
do SPI opera como uma espécie de compactação dos valores de precipitação impondo-lhes variar na 
escala da distribuição de probabilidades normal padrão. As métricas correlacionais foram então 
calculadas para duas composições de séries temporais, a saber, (i) a média das variáveis climáticas 
para os meses de abril a junho e (ii) as médias para o primeiro e segundo semestres do ano civil. As 
variáveis climáticas consideradas foram (https://psl.noaa.gov/data): NINO3.0 (El Niño), TSA 
(Tropical Southern Atlantic Index), AMO (Atlantic multidecadal Oscillation), AMM (Atlantic 
Meridional Mode), PDO (Pacific Decadal Oscillation), SOI (Southern Oscillation Index), NAO 
(North Atlantic Oscillation) e TNA (Tropical Northern Atlantic Index). Em todos os casos, a série 
considerada para as variáveis climáticas se estendeu de 1951 a 2012, com vistas a analisar as 
correlações com o SPI referente ao ano posterior. As tabelas abaixo resumem os valores encontrados 
por cada método, ressaltando-se que o CCP varia entre -1 e 1, enquanto que o CD e o MIC variam 
entre 0 e 1.  

Tabela 1: Correlação CCP – Variável hidrológica SPI do ano subsequente. 

 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TRIMESTRE 
AMM -0.2438 -0.1789 -0.1716 
AMO -0.1425 -0.155 -0.1219 

EL NIÑO -0.1331 -0.3526 -0.3496 
NÃO -0.0801 -0.1306 -0.0509 
PDO 0.0815 -0.0875 -0.0561 
SOI -0.0036 0.3231 0.0765 
TNA -0.0356 -0.1373 -0.0191 
TSA 0.4465 0.4673 0.4428 
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Tabela 2: Correlação CD – Variável hidrológica SPI do ano subsequente. 

 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TRIMESTRE 
AMM 0.2723 0.2393 0.2244 
AMO 0.2169 0.2103 0.2117 

EL NIÑO 0.2406 0.3424 0.3849 
NAO 0.2225 0.1846 0.1979 
PDO 0.0485 0.0961 0.1593 
SOI 0.1928 0.3102 0.1925 
TNA 0.1907 0.2304 0.1854 
TSA 0.4166 0.4541 0.4183 

 

Tabela 3: Correlação MIC – Variável hidrológica SPI do ano subsequente. 

 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TRIMESTRE 
AMM 0.2475 0.2522 0.2434 
AMO 0.2648 0.1789 0.2481 

EL NIÑO 0.2216 0.2602 0.2363 
NAO 0.2354 0.2156 0.2499 
PDO 0.2350 0.1816 0.1652 
SOI 0.2483 0.2272 0.2211 
TNA 0.2211 0.2579 0.2675 
TSA 0.3346 0.3131 0.2755 

 

CONCLUSÕES 

 À luz dos resultados obtidos pode-se concluir que: 

1) Para todos os intervalos temporais considerados, as correlações com valores mais elevados 
estão associadas com a TSA e com o El Niño. No caso da TSA, o valor de correlação linear 
mais elevado foi encontrado para o segundo semestre do ano civil (𝐶𝐶𝑃 = 0,4673), o mesmo 
ocorrendo para o caso de métrica útil à investigação de relações não lineares de dependência, 
com 𝐶𝐷 = 0,4541. Já para o El Niño, os valores mais elevados foram: (i) 𝐶𝐶𝑃 = −0,3526 
com a série de médias do segundo semestre do ano civil, valor esse praticamente igual ao 
valor encontrado para o trimestre abril-maio-junho (𝐶𝐶𝑃 = −0,3496); (ii) 𝐶𝐷 = 0,3849, 
obtido com base no trimestre abril-maio-junho referente ao ano que antecede ao valor 
fornecido do SPI.  

2) À exceção da TSA, nenhuma das métricas correlacionais apresentou valores maiores do que 
0,40, o que aponta claramente para uma pequena ou mesmo desprezível determinação das 
variáveis climáticas em relação ao valor do SPI no ano subsequente; 

3) A análise desses valores correlacionais aponta para o fato de que dispor de informação sobre 
essas variáveis climáticas não reduz a entropia relativa ao SPI do ano civil subsequente. 
Assim, a entropia conjunta tende a se igualar com a soma das entropias individuais, sugerindo 
a independência entre o SPI e cada uma das variáveis climáticas.  

4) Em sendo verdadeira a constatação expressa em 3), reduz-se a consistência da hipótese de 
existir uma teleconexão de efeito não desprezível sobre o valor assumido pela variável 
hidrológica (SPI) no ano subsequente, ao mesmo tempo que ganha mais força outra hipótese, 
intuitivamente mais provável, de que há muitas outras variáveis ocultas interferindo na 
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dinâmica que resulta na precipitação na área considerada no ano posterior ao das informações 
sobre essas variáveis climáticas. 

5) Como praticamente não há redução da incerteza em torno do SPI do ano posterior em face do 
conhecimento de informação sobre cada variável climática, a Informação Mútua concernente 
a cada uma delas tende a zero, evidenciando dependência estatística com pouca ou nenhuma 
relevância. 

6) A julgar pelas correlações calculadas, para fins práticos de gestão hídrica, não há poder 
preditivo suficiente nessas variáveis que as justifique como atributos da modelagem preditiva 
do SPI aqui considerado, em particular, em se tratando de modelos estatísticos ou mesmo 
dinâmico-estatísticos; 

7) Não será a sofisticação do modelo matemático utilizado a característica detentora do condão 
de se sobrepujar a dificuldade relatada em 6); 

8) Parece-nos mais sensato, em se tratando da modelagem preditiva em tela, investir-se na busca 
de algum novo índice climático, com base nas informações disponíveis, ou mesmo buscar 
outras fontes influentes na dinâmica da variável hidrológica aqui considerada;   

9) Dada a pequena magnitude correlacional apontada por todos os métodos, uma análise da 
significância estatística dos parâmetros calculados certamente não invalida as conclusões 
acima. 
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