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RESUMO – Os dados de precipitação são essenciais para o entendimento do padrão de variabilidade 

climática no espaço e tempo para adequada compreensão dos processos hidrológicos e gerenciamento 

dos recursos hídricos. O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação da elevação nos dados de 

precipitação de anos extremos (seco e chuvoso) de uma bacia semiárida do Nordeste brasileiro (NEB), 

a Bacia hidrográfica do Rio Brígida, Pernambuco. Os dados de precipitação do Climate Hazards 

Group InfraRed Precipitation with Station (CHIRPS) foram utilizados em uma série temporal de 

2007 a 2017, comparando-se com dados observados de 40 estações meteorológicas. Os dados foram 

submetidos à estatística clássica e análise geoestatística, sendo adotado o método de cokrigagem 

ordinária (CKO) para o mapeamento da distribuição espacial das chuvas. Verificou-se similaridade 

entre os dados observados e os estimados pelo CHIRPS. Há maior correlação entre a precipitação e a 

elevação no ano chuvoso do que no ano seco. O modelo que melhor se ajustou aos semivariogramas 

cruzados foi o gaussiano. Os modelos apresentaram forte dependência espacial dos dados para todos 

os anos adotados. Através dos mapas de cokrigagem verificou-se que a quantidade de chuvas na bacia 

aumenta com a elevação. 

ABSTRACT – Precipitation data are essential for understanding the pattern of climate variability in 

space and time for adequate understanding of hydrological processes and management of water 

resources. The objective of this study was to evaluate the correlation of elevation in precipitation data 

from extreme years (dry and rainy) of a semi-arid basin in Northeast Brazil (NEB), the Brígida River 

Basin, Pernambuco. Rainfall data from the Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with 

Station (CHIRPS) was used in a time series from 2007 to 2017, compared with observed data from 

40 weather stations. The data were submitted to classical statistics and geostatistical analysis, using 

the ordinary cokriging method (OCK) to map the spatial distribution of rainfall. There was a similarity 

between the observed data and those estimated by CHIRPS. There is a greater correlation between 

precipitation and elevation in the rainy year than in the dry year. The model that best fitted the crossed 

semivariograms was the Gaussian model. The models showed strong spatial dependence on the data 

for all the years adopted. Through the cokriging maps it was verified that the amount of rainfall in 

the basin increases with the elevation. 

Palavras-Chave – precipitação, geoestatística, cokrigagem. 
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INTRODUÇÃO 

A região semiárida localizada no Nordeste brasileiro (NEB) é caracterizada por apresentar 

limitada disponibilidade de recursos hídricos, em consequência do regime pluviométrico irregular 

(chuvas mal distribuídas temporalmente e espacialmente), das elevadas taxas de evapotranspiração, 

e dos solos rasos, que apresentam baixa capacidade de retenção de água (Montenegro et al., 2013; 

Marengo et al., 2018). Sendo que, os dados de precipitação são essenciais para o entendimento do 

padrão de variabilidade climática no espaço e tempo para adequada compreensão dos processos 

hidrológicos e gerenciamento dos recursos hídricos. Entretanto, é comum a ocorrência de falhas nas 

séries de dados (Araújo et al., 2020). 

Para suprir falhas nos dados de precipitação usualmente adota-se métodos estatísticos, como 

destacado por Sousa et al. (2020) ao analisarem séries de dados pluviométricos no Baixo Pajeú, 

semiárido de Pernambuco, adotando dados estimados por interpolação. Os autores obtiveram 

resultados consistentes no preenchimento de falhas. Porém, esse procedimento está associado a 

incertezas nas estimativas, a depender do método de preenchimento utilizado, principalmente por 

causa da elevada variabilidade espacial e temporal da precipitação. As estimativas de chuva através 

do sensoriamento remoto podem fornecer informações abundantes com alta resolução espaço-

temporal sobre regiões onde os dados convencionais de chuva são escassos ou ausentes (Paredes-

Trejo et al., 2017). Rabelo et al. (2022) analisaram dados pluviométricos experimentais e dados do 

Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS) para uma bacia 

hidrográfica semiárida, a bacia do Rio Seridó, localizada no NEB, e constataram que os dados do 

CHIRPS apresentaram maior detalhamento em áreas onde há ausência de postos pluviométricos, 

logo, proporcionando maior representação espacial, principalmente devido a sua maior resolução 

espacial. 

Além do sensoriamento remoto, a geoestatística e técnicas de análise de dados podem contribuir 

na estimação e representação espaço-temporal das chuvas. E dentre os métodos geoestatísticos de 

estimativa, a krigagem é o mais abordado na literatura (Araújo et al., 2020; Rabelo et al., 2022), 

porém em busca de melhorar a precisão da estimativa, o método da cokrigagem geralmente reduz a 

variação do erro de previsão e supera o método de krigagem se a variável secundária for altamente 

correlacionada com a variável primária (Isaaks & Srivastava, 1989; Goovaerts, 2000), precipitação e 

elevação, por exemplo.  

O objetivo deste estudo foi analisar a correlação da elevação nos dados de precipitação de anos 

extremos de uma bacia semiárida do Nordeste brasileiro, a Bacia hidrográfica do Rio Brígida, 

Pernambuco, utilizando dados de precipitação baseados em satélite de 2007 a 2017.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do Rio Brígida (Figura 1), localizada no Alto 

Sertão, mesorregião do Estado de Pernambuco, entre as coordenadas 07°19'02” e 08°36'32” S e 

39°17'33” e 40°43'06” N, com altitude média de 557 m. A área da bacia (13.495,73 km²) corresponde 

13,73% da superfície total do estado, compreendendo 15 municípios e está inserida na bacia 

hidrográfica do rio São Francisco (APAC, 2013). A bacia em estudo é uma das bacias receptoras do 

Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), que objetiva garantir o abastecimento de água 

para o desenvolvimento socioeconômico dos estados mais vulneráveis às secas (Ceará, Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte) (IPEA, 2011). 

 

 

Figura 1. Localização geográfica da bacia do rio Brígida, com a distribuição espacial das estações pluviométricas 

utilizadas nesse estudo e a elevação (cota) da bacia pelo Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

 

Segundo a classificação climática de Köppen a região é do tipo BSh (clima semiárido quente) 

e Aw (tropical com inverno seco) (Alvares et al., 2013). A temperatura média mensal é de 25,8 °C e 

a precipitação total média anual é de 665,8 mm, com estação chuvosa de dezembro a abril (INMET, 

2021). A vegetação predominante na bacia é a Caatinga Hiperxerófila e os solos predominantes são: 

Latossolos Amarelos, Argissolos Amarelos, Planossolos, Neossolos Litólicos e Luvissolos Crômicos 

(EMBRAPA, 2018).  
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Foram utilizados dados do CHIRPS, sistema que incorpora climatologia interna e imagens 

baseadas em satélite. Tem resolução espacial de cerca de 5,3 km, com conjunto de dados acima de 35 

anos e já foi validado para o Nordeste brasileiro (Paredes-Trejo et al., 2017). Os dados CHIRPS foram 

comparados com dados observados de 40 estações pluviométricas próximas à bacia, para uma série 

temporal anual de 11 anos (2007 a 2017). Posteriormente seguiu-se para a análise geoestatística, 

escolhendo-se anos extremos da série temporal. 

Os dados de precipitação dos anos selecionados foram submetidos à estatística clássica para 

verificar seu comportamento em relação às medidas estatísticas de posição e variabilidade. De acordo 

com os valores do coeficiente de variação (CV) a variabilidade foi classificada, segundo Warrick & 

Nielsen (1980), como baixa (CV ≤ 12%), média (12% < CV ≤ 60%) e alta (CV > 60%). Na análise 

descritiva, também foi avaliada a distribuição dos dados em relação à distribuição Normal, por meio 

do teste de Kolmogorov-Smirnov, a 5% de significância.  

Na análise geoestatística os locais de amostragem correspondem ao ponto central dos pixels 

que compõem o CHIRPS. A dependência espacial foi avaliada por meio do semivariograma clássico 

construído a partir da estimativa da semivariância clássica (Equação 1) (Journel, 1989). 

𝛾(ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑ [𝑍(𝑋𝑖) − 𝑍(𝑋𝑖 + ℎ)]2
𝑁(ℎ)
𝑖=1                                                                (1) 

Em que γ(h) é o valor estimado da semivariância dos dados experimentais; Z(Xi + h) e Z(Xi) 

são os valores observados da variável regionalizada; e N(h) o número de pares de valores medidos, 

separados por uma distância h (Landim, 2003). 

Segundo Landim (2003), as somas necessárias para calcular γ(h) devem incluir um número 

suficiente de pares para produzir resultados consistentes, recomendando-se um número mínimo de 

30 pares para cada classe de distância (Journel & Huijbregts, 1978). Após avaliação do 

semivariograma experimental foram testados os modelos teóricos: exponencial, esférico e gaussiano. 

Foram estimados os parâmetros C0 (efeito pepita), C0+C1 (patamar) e A (alcance da dependência 

espacial) (Deutsch & Journel, 1998): 

O Grau de Dependência Espacial (GDE), Equação 2, foi obtido pela metodologia proposta por 

Cambardella et al. (1994), na qual valores abaixo de 25% são caracterizados por forte dependência 

espacial, entre 25 e 75% moderada, enquanto acima de 75%, dependência fraca. 

GDE(%)=
C0

C0+C1
                                                                                                               (2) 

Os melhores modelos foram escolhidos pela análise do coeficiente de determinação (R²) e a 

validação cruzada pelo critério de Jack-Knifing (Vauclin et al., 1983), assumindo um erro médio 

próximo a zero e um desvio padrão próximo à unidade como o ideal. Após a modelagem dos 
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semivariogramas os valores foram interpolados nos locais não amostrados, afim de obter estimativa 

da variável primária, usando cokrigagem ordinária (CKO), que é uma modificação do método de 

krigagem ordinária (KO). A principal vantagem da CKO é poder usar mais de uma variável em vez 

de usar apenas uma no processo de estimativa, visando melhorar a estimativa da variável primária 

usando a variável secundária assumindo que as variáveis são correlacionadas entre si (Isaaks & 

Srivastava, 1989). Neste estudo, a precipitação e a elevação (cota) são consideradas, respectivamente, 

como variáveis primárias e secundárias no método CKO. Portanto, a CKO pretende estabelecer um 

modelo adequado para continuidade cruzada e dependência espacial entre a variável primária 

(precipitação) e secundária (elevação). Essa correlação entre as variáveis é chamada de 

interregionalização (Goovaerts, 1997), que pode ser quantificada por semivariograma cruzado ou 

covariância cruzada (Equação 3). 

𝛾(ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑ [𝑍1(𝑋1𝑖) − 𝑍1(𝑋1𝑖 + ℎ)][𝑍2(𝑋2𝑖) − 𝑍2(𝑋2𝑖 + ℎ)]
𝑁(ℎ)
𝑖=1                    (3) 

Em que γ(h) é o valor estimado do semivariograma cruzado dos dados experimentais; Z(Xi + 

h) e Z(Xi) são os valores observados da variável regionalizada; Z1 e Z2 são variáveis correlacionadas 

espacialmente; e N(h) o número de pares de valores medidos, separados por uma distância h (Landim, 

2003). 

A elevação (cota) foi obtida através do Modelo Digital de Elevação (DEM), utilizando o 

produto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), adquirido a partir do Google Earth Engine 

(GEE), com resolução espacial de 30 m. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2 verifica-se a comparação entre os dados experimentais (média de 40 estações 

pluviométricas) e de dados estimados pelo CHIRPS, da série anual de 2007 a 2017, e a boa correlação 

entre os dados. Nota-se que o ano de 2009 é o de maior precipitação e o ano de 2012 o de menor 

precipitação, sendo esses dois anos escolhidos para análise estatística e geoestatística. Em relação as 

falhas, das 40 estações pluviométricas analisadas, em 2009 apenas 11 delas contém dados e em 2012, 

8, demonstrando a grande quantidade de falhas na série de dados. Esse fato impossibilita análises 

geoestatísticas com os dados observados pois há aumento do erro da estimativa com um número de 

pontos inferior a 100 (Souza et al., 2014). Destaca-se uma superestimação dos valores do CHIRPS 

em 2009 e 2012. Segundo Paredes-Trejo et al. (2017), o CHIRPS mostrou uma superestimação 

moderada da precipitação mensal variando entre 0 e 100 mm para o NEB. Em relação ao evento de 

seca de 2012-2013, Cunha et al. (2018) encontram que esse evento não teve influência do El Niño 
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mas foi caracterizada por impactos generalizados, atingindo cerca de 46% da área do NEB, além 

disso, os autores afirmam que esse evento persistiu por 6 anos (até 2017). 

 

 
Figura 2. Comparação entre os dados médios experimentais (observados) e dados estimados pelo CHIRPS 

 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas dos dados anuais de precipitação estimados pelo 

CHIRPS, para os anos de 2009 (chuvoso) e 2012 (seco). O coeficiente de variação (CV) foi médio 

(12% < CV ≤ 60%) para esses anos, conforme classificação de Warrick & Nielsen (1980).  

 
Tabela 1. Estatística descritiva da precipitação anual do CHIRPS para a bacia do rio Brígida em anos 

extremos e dados de elevação extraídos do SRTM 

Estatística descritiva 2009 2012 Elevação 

Média 820,39 301,63 557,72 

Mediana 762,78 276,70 496,00 

Máximo 1376,23 704,14 967,00 

Mínimo 477,67 162,17 319,00 

Desvio-padrão 200,07 99,33 168,07 

CV (%) 24,39% 32,93% - 

p-valor (KS) 0,03 0,04 - 

 

Em seguida foram produzidos os semivariogramas experimentais baseados na correlação e 

dependência espacial entre as variáveis primária (precipitação) e secundária (elevação), para os anos 

de 2009 e 2012 (Figura 3). O coeficiente de regressão entre a precipitação de 2009 e a elevação foi 

de 0,7 e entre a precipitação de 2012 e a elevação foi de 0,3, portanto, maior no ano chuvoso. 

Parâmetros de semivariogramas e resultados de validação são mostrados na Tabela 2. O modelo que 

melhor se ajustou aos semivariogramas e semivariogramas cruzados foi o gaussiano, com exceção do 

semivariograma dos dados de elevação, ajustado ao modelo esférico. A relação entre o efeito pepita 

e o patamar dos semivariogramas cruzados variou de 0,48% a 0,11%, logo, a dependência espacial 

foi forte para os dois anos analisados, segundo a classificação de Cambardella et al. (1994). 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(F) 

Figura 3. Modelos de semivariograma ajustados para dados de precipitação anual do CHIRPS para os anos de 2009 (A) 

e 2012 (B), os semivariogramas cruzados de precipitação de 2009 x Elevação (C) e precipitação de 2012 x Elevação (D) 

e semivariograma ajustado para os dados de elevação (E) 

 
Tabela 2. Parâmetros e modelos dos semivariogramas e semivariogramas cruzados e estatísticas do 

procedimento Jack-Knifing. Onde: M = média, DP = desvio padrão 

Variável Modelo ajustado C0 C0+C1 A (km) R² DSD (%) 
Jack-Knifing 

M SD 

2009 Gaussiano 200 41500 116,2 0,997 0,48% 0,00 1,00 

2012 Gaussiano 50 7210 100,3 0,993 0,69% 0,00 1,00 

Elevação Esférico 2200 31410 135,6 0,993 7,00% 0,00 1,00 

2009 x Elevação Gaussiano 200 41500 175,5 0,988 0,48% 0,00 1,00 

2012 x Elevação Gaussiano 10 9130 119,9 0,986 0,11% 0,00 1,00 

 

Os modelos ajustados foram usados para produzir mapas da precipitação anual dos dados do 

CHIRPS para os anos de 2009 e 2012, através da técnica de cokrigagem ordinária (CKO) (Figura 4). 

Na Figura 5 são apresentados box-plots comparando-se os dados de precipitação observados, do 
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CHIRPS e estimados pela cokrigagem para os anos de 2009 (chuvoso) e 2012 (seco), e na Figura 6, 

gráfico de correlação entre a elevação e a precipitação cokrigada. 

 

 
Figura 4. Mapas de cokrigagem ordinária (CKO) para a precipitação anual dos dados CHIRPS em 2009 (A) e 2012 (B) 

 

 
Figura 5. Box-plots comparando os dados de precipitação observados, do CHIRPS e estimados pela cokrigagem para os 

anos de 2009 e 2012 

 

Ao norte da bacia, de maior altitude, é onde se localiza o planalto da Chapada do Araripe, região 

com maior variabilidade espacial pluviométrica e maior densidade de vegetação. Nota-se que o 

município de Exu é o que apresenta, para todos os dois anos, os maiores valores pluviométricos 

(Araujo et al., 2020). Santos et al. (2017), estimando a evapotranspiração real (ETr) na bacia do rio 

Brígida, comparando os anos de 1990 (seco) e 2009 (chuvoso), constataram que as áreas com maiores 

altitudes, localizadas na parte norte da bacia, apresentaram maiores áreas de cobertura vegetal; 

apresentando, portanto, um padrão espacial bem definido para tais variáveis na bacia.  
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Na Figura 5 percebe-se a precipitação estimada pela CKO apresentou box-plot similar ao da 

precipitação do CHIRPS, com ambos seguindo padrão da precipitação observada. Nota-se também, 

pelas Figuras 5 e 6, que o ano chuvoso (2009) apresentou maior dispersão do que o ano seco (2012).  

 
CONCLUSÕES 

Os dados de precipitação do CHIRPS foram eficientes em estimar a precipitação em áreas onde 

há ausência de postos pluviométricos ou falhas em uma série temporal de dados, portanto, apresenta 

maior representação espacial dos dados. 

Os resultados obtidos indicam que o uso da altitude como variável auxiliar pode melhorar a 

estimativa da precipitação em uma bacia com terreno com grande variabilidade de elevação, 

principalmente em um ano chuvoso, onde a correlação entre a precipitação e elevação foi maior. 

Recomenda-se o uso de cokrigagem para a geração de mapas de chuvas, especialmente em bacias 

com alta variação espacial de chuva e altitude. 
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