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RESUMO – O objetivo desta pesquisa é investigar o comportamento da quantidade de dias secos e 

úmidos no estado da Paraíba durante 18 anos em 187 pontos distintos e igualmente distribuídos, 

utilizando dados diários de precipitação fornecidos pelo satélite TRMM. Para tanto, aplicando-se 

um método de regressão linear, definimos a declividade da linha de tendência da quantidade de dias 

secos e úmidos. O estudo mostra que a Paraíba é uma é uma região bastante diversificada que tem 

valores médios de precipitação anual variando de 500 a 1400 mm com períodos de secas bem 

definidos no verão e períodos chuvosos no outono e inverno. Percebeu-se que a quantidade de dias 

consecutivos secos é muito superior à quantidade de dias consecutivos úmidos, revelando assim a 

descontinuidade das chuvas. Analisando a declividade da linha de tendência, percebeu-se uma 

inclinação positiva na quantidade de dias consecutivos secos e estabilidade na quantidade de dias 

consecutivos úmidos, revelando assim que a quantidade de dias consecutivos secos tende a 

aumentar seguindo uma regressão linear em algumas regiões do estado da Paraíba. 

 

ABSTRACT – The objective of this research is to investigate the behavior of the quantity of 

consecutive dry and wet days in the Paraíba state for 18 years in 187 different points equally 

distributed using daily rainfall data from TRMM satellite. Applying a linear regression method, the 

slopes of the trend line of the quantity of consecutive dry and wet days were defined. The study 

shows that Paraíba state is a very diverse region with average values of annual rainfall ranging from 

500 to 1400 mm with the droughts are well defined in summer and the rainy periods in the fall and 

winter. It was noticed that the quantity of consecutive dry days is much higher than the number of 

consecutive wet days, thus revealing the rainy period discontinuity. Looking at the trend line slope, 

it was noticed a positive slope in the quantity of consecutive dry days and stability in the quantity of 

consecutive wet days, thus reveals that the quantity of consecutive dry days tends to increase 

following a linear regression in some regions of Paraíba state. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Caracterização da área de estudo 

 Nesta pesquisa, com vista na obtenção de resultados passíveis de uma melhor compreensão 

e correlação, foi atribuída como área de estudo o estado da Paraíba e seus arredores (Figura 1). A 

área estudada, delimitada pelas coordenadas 6°00′S e 8°50′S e 38°75′W e 34°50′W, situa-se no 

Nordeste Brasileiro, região marcada por diferentes formas de relevo e climas e que contém a maior 

costa litorânea do país. O estado da Paraíba tem área total de 56.469,778 km² e está dividido em 

quatro mesorregiões, sendo elas: Agreste Paraibano, Borborema, Mata Paraibana e Sertão 

Paraibano. Quanto ao relevo, apresenta vasta diversificação, variando desde planícies no litoral a 

depressões no sertão. Na região litorânea, o clima é classificado como tropical úmido, com 

temperaturas médias em torno de 24°C, e duas estações, uma seca no verão e outra chuvosa no 

outono e no inverno, e precipitações médias de 1.400 mm por ano. Mais para o interior, após a Serra 

da Borborema, o clima abundante é o semiárido, caracterizado pelas chuvas escassas e irregulares, 

com baixa pluviosidade, que por vezes é inferior aos 500 milímetros anuais. Cabaceiras, na região 

da Borborema, possui o título de município mais seco do país, com chuvas inferiores a 300 

milímetros anuais. A vegetação do estado é tal como o clima,variada conforme o relevo. Na região 

litorânea, a cobertura vegetal é formada pelos tabuleiros, com abundância de arbustos e gramíneas 

enquanto no sertão, especialmente após a formação do Planalto da Borborema, a formação vegetal 

mais abundante é a caatinga, formada por espécies de árvores, como a baraúna e arbustos. 

 
Figura 1 - Estado da Paraíba e suas mesorregiões 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
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2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 – Base de dados utilizada 

 Os dados referentes à precipitação do local de estudo foram obtidos através do satélite 

TRMM (Tropical Rainfall Meansuring Mission) da NASA pelo algoritmo 3B42 (versão 7) que 

coleta informações sobre o clima das regiões tropicais e subtropicais (Nóbrega et al., 2008; Pereira 

et al., 2013; Soares et al., 2016).  

 Como o funcionamento do satélite é recente (final do ano 1997), não se pôde trabalhar com 

séries de dados mais longas. Em virtude disso, obtivemos uma série de dados diários de 

precipitação dos últimos 18 anos, de 01 de janeiro de 1998 até o dia 31 de dezembro de 2015. Ainda 

sobre a utilização do satélite TRMM, visto que os dados obtidos não são pontuais, como seria o 

caso da utilização de postos pluviométricos, distribuem-se quadrículas igualmente espaçadas a cada 

0,25° sobre a área a ser estudada. A grade composta para análise dos dados TRMM compreende 

uma matriz de 11×17, de forma que sejam analisados 187 pontos equidistantes, onde está inserido o 

estado da Paraíba, assim como mostrado na Fig. 2. 

 

Figura 2 - Grade TRMM sobre a Paraíba 

 

2.2 – Dias consecutivos secos (CDD) e dias consecutivos úmidos (CWD) 

 Utilizando de dados diários de chuva assim como descrito no item anterior, foram 

identificadas as quantidades máximas de dias consecutivos secos (CDD –Consecutive Dry Days) e 

de dias consecutivos úmidos (CWD –ConsecutiveWet Days) durante todo o período de 18 anos para 

todos os 187 pontos em análise.  

 Para determinação e diferenciação do que seria um dia seco ou úmido, admitiu-se que o dia 

seco seria aquele que tivesse precipitação diária inferior a 1 mm, enquanto que os dias úmidos 

seriam aqueles que tivesse precipitação diária igual ou superior a 1 mm (Dufek, 2008; Araújo e 

Brito, 2011).  
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2.3 – Linha de tendência linear 

 Com a quantidade de dias consecutivos secos e de dias consecutivos úmidos calculada para 

cada ponto, aplicou-se a linha de tendência linear, que seria uma linha reta que melhor representasse 

o ajuste de um conjunto de dados lineares simples. Seus dados serão lineares se o padrão nos pontos 

de dados se parecer com uma linha. Uma linha de tendência linear geralmente mostra que algo está 

aumentando ou diminuindo com uma taxa fixa. A equação da linha de tendência linear segue 

conforme as equaçõesseguintes (Barlow, 1993). 

𝑦𝑖 = 𝑏𝑥𝑖 + 𝑎                  (1) 

onde y representa o valor observado para a variável dependente Y no i-ésimo nível da variável 

independente X. Representa para o nosso estudo, a quantidade de dias secos e úmidos, x é o i-ésimo 

nível da variável independente X, representado no nosso caso pelos anos da série descrita 

anteriormente, b é o coeficiente de regressão linear, representando a variação de Y em função da 

variação de uma unidade da variável X, e representa, para o nosso estudo, o aclive ou declive da 

linha de tendência linear referente à quantidade de dias consecutivos secos ou úmidos, que é 

calculado através de: 

𝑏 =
𝑛∑𝑥𝑖𝑦𝑖− ∑𝑥𝑖∑𝑦𝑖

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2−(∑𝑥𝑖)2                  (2) 

a é constante de regressão, representando o intercepto da reta com o eixo dos Y e é calculado 

através de: 

𝑎 =
∑𝑦𝑖− 𝑏∑𝑥𝑖

𝑛
                  (3) 

  

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 – Variabilidade espaço-temporal da precipitação 

 Inicialmente, a partir dos dados diários obtidos pelo satélite TRMM, foi feita uma 

reorganização de dados brutos obtidos tal que fosse realizada uma análise do comportamento 

espaço-temporal da precipitação acumulada anual sobre a região estudada para a toda a série 

descrita. Dessa forma, a Figura 3 representa a evolução da precipitação anual nos últimos 18 anos 

sobre o estado da Paraíba. 

 A partir da Figura 3, percebe-se que com a exceção do litoral paraibano e de alguns anos, a 

maior parte da região tem baixos níveis pluviométricos, com valores que dificilmente ultrapassam 

1.000 mm. Ainda sobre a Figura 3, percebe-se que os anos mais secos foram os de 2012 e de 1998 e 

os anos mais úmidos foram os de 2000 e 2011. Depois de analisar o comportamento espaço-

temporal da precipitação para cada ano da série, calculou-se a precipitação anual média para os 18 

anos da análise, assim como mostrado na Figura 4. 
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Figura 3 - Distribuição da precipitação total anual sobre a Paraíba (1998–2015) 

 

 
Figura 4 - Precipitação média anual da Paraíba (1998–2015) 

 

 De acordo com a Figura 4, percebe-se que as regiões com precipitações mais significativas 

estão situadas nas partes mais extremas da região estudada. A parte mais a oeste, com precipitações 

que chegam próximos de 900 mm por ano, a região mais central, com os menores níveis 

pluviométricos e a região litorânea com os maiores níveis pluviométricos, mantendo precipitação 

anual média superior a 1.000 mm. Por fim, buscando entender mais detalhadamente o 

comportamento da precipitação sobre a região estudada, foi realizada uma interpolação de dados, de 
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maneira que pudéssemos visualizar o comportamento mensal e anual da precipitação de maneira 

geral, assim como representado na Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Análise Temporal da Precipitação da Paraíba (1998–2015) 

 

 A Figura 5 mostra a análise temporal da precipitação da área de estudo, analisando não só o 

comportamento anual como também o mensal. A Figura 5b representa o hietograma mensal, obtido 

através do valor médio da precipitação de cada mês durante toda a série histórica. Dessa figura, 

percebe-se que os meses mais secos compreendem o período que vai de agosto a dezembro, 

enquanto os meses mais úmidos compreendem um período que vai de fevereiro a abril. A Figura 5c 

representa o hietrograma anual da série, obtido de maneira análoga ao que foi descrito acima para o 

hietograma mensal. Dessa figura, confirma-se que os anos mais secos foram os de 2012 e de 1998, 

enquanto que os anos mais úmidos foram os de 2000 e 2011. A Figura 5a representa a interpolação 

desses dados, de maneira que se possa visualizar a faixa que demarca o início e o fim do período 

chuvoso, complementada pela informação do hietrograma mensal e anual. 

 

3.2 – Análise da quantidade de dias consecutivos secos (CDD) e úmidos (CWD) 

 Depois de ter compreendido o comportamento espaço-temporal da precipitação sobre a 

região estudada para a toda série histórica de 18 anos, esta seção trata de analisar o comportamento 

da quantidade de dias consecutivos secos e úmidos sobre a região. Analisando inicialmente o 

comportamento da quantidade de dias consecutivos secos, foram obtidos 18 gráficos que 

representam a evolução anual do CDD, assim como mostrado na Figura 6. 

A partir da Figura 6, percebe-se que a região litorânea da Paraíba apresenta baixa quantidade 

de dias consecutivos secos, enquanto que a maior parte da região se comporta de maneira 

diversificada, variando entre 60 e 120 dias consecutivos secos, salvo algumas exceções. Percebe-se 
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que os anos que tiveram maiores quantidades de dias consecutivos secos foram os anos de 2015 e 

2004, enquanto que os anos que tiveram menores quantidades de dias consecutivos secos foram os 

anos de 1999 e 2013. Dessa forma, percebe-se que apesar de 2012 ter sido o ano mais seco, ele não 

necessariamente foi o ano com a maior quantidade de dias consecutivos secos, assim como 

aconteceu com o ano 2000, que apesar de ter sido o ano mais chuvoso, não foi o ano com as 

menores quantidades de dias consecutivos secos. Analisando o comportamento da quantidade de 

dias úmidos, foi realizado um procedimento análogo ao descrito anteriormente, obtendo-se assim, a 

evolução do CWD para as séries históricas, assim como mostrado na Figura 7. 

 

 
Figura 6 - Espacialização do CDD sobre o estado da Paraíba (1998–2015) 

 

 
Figura 7 - Espacialização do CWD sobre o estado da Paraíba (1998–2015)\ 
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 A partir da Figura 7, percebe-se que há uma diferença na ordem de grandeza se comparado 

com os mapas da Figura 6. Enquanto que analisando o CDD, os mínimos valores obtidos são de 20 

dias, analisando o CWD, a quantidade máxima de dias consecutivos úmidos não ultrapassa os 16 

dias. Percebe-se assim que é bem maior a quantidade de dias consecutivos secos do que dias 

consecutivos úmidos. Realizando uma análise análoga a feita com o CDD, os anos que 

apresentaram a maior quantidade de dias consecutivos úmidos foram os anos de 2004 e 2008 e os 

que apresentam os menores valores de CWD foram os anos de 1998 e 2012. Conclui-se dessa forma 

que nesse caso, os anos que mais apresentaram os menores níveis pluviométricos foram também os 

anos que apresentaram as menores quantidades de dias úmidos. 

 

3.3 – Análise da inclinação da linha de tendência linear para CDD e CWD 

 Tendo obtido os valores de CDD e de CWD para todos os 187 pontos da região estudada ao 

longo dos últimos 18 anos, o método da regressão linear foi aplicado, com o objetivo de analisar a 

inclinação da linha de tendência linear para cada série e para cada ponto. Iniciando a análise pela 

quantidade de dias secos, espacializou-se a declividade de cada ponto para toda a região estudada, 

assim como mostrado na Figura 8. 

 

Figura 8 - Distribuição espacial da declividade da linha de tendência do CDD para a região estudada (1998–2015) 

 

 Analisando a Figura 8, percebe-se que grande parte da região estudada, com exceção da 

região litorânea, apresentou valores de declividade linear positivas, com valores que puderam 

chegar até coeficientes de regressão de 4, indicando assim que, a maioria dos pontos no interior do 

estado paraibano tendem a ter maiores quantidades de dias secos consecutivos com o passar do 

anos. Realizando uma análise análoga a feita para o CDD, foi realizado o mesmo procedimento para 

a quantidade de dias consecutivos úmidos, assim como mostrado na Figura 9. 
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Figura 9 - Distribuição espacial da declividade da linha de tendência do CWD para a região estudada (1998–2015) 

 

 A partir da Figura 9, percebe-se que diferentemente do que aconteceu ao se analisar o CDD, 

a declividade da linha de tendência linear para o CWD foi muito mais sutil, com valores que em 

pouco se distanciaram de uma tendência nula. De qualquer modo, percebe-se que no dentro dos 

limites do estado paraibano, a declividade se manteve sutilmente positiva, enquanto que nos 

arredores a declividade manteve-se sutilmente negativa. 

 

4 – CONCLUSÃO 

 De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que o estado da Paraíba representa uma 

área de bastante diversidade em se tratando de características físicas e naturais, o que tem relação 

direta com os valores pluviométricos observados. A região litorânea é a que apresenta os maiores 

níveis pluviométricos se comparada com as demais porções da área estudada, chegando a valores de 

precipitação média anual de cerca de 1.400 mm, enquanto que a região mais central, localizada na 

mesorregião da Borborema é a região que tem menores níveis pluviométricos, em torno dos 

500 mm anuais. Ainda em se tratando do comportamento da precipitação, percebe-se que se trata de 

uma região com períodos de secas bem definidas, compreendendo basicamente a estação do verão, 

enquanto que o período chuvoso é compreendido entre o outono e o inverno. 

 Em se tratando da análise da quantidade de dias consecutivos secos e úmidos, percebe-se 

que a quantidade de dias consecutivos secos é muito superior a quantidade de dias consecutivos 

úmidos, visto que o número mínimo de CDD ainda foi superior ao máximo de CWD. Percebe-se 

também que, analisando o CDD, percebe-se que apesar de 2012 ter sido o ano mais seco, ele não 

necessariamente foi o ano com a maior quantidade de dias consecutivos secos, indicando assim que 

apesar de não ter chovido muito nesse ano, as chuvas interromperam com maior frequencia o ciclo 

de dias secos. Analisando o CWD por sua vez, percebe-se que os anos que mais apresentaram os 
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menores níveis pluviométricos foram também os anos que apresentaram as menores quantidades de 

dias consecutivos úmidos. 

 Analisando a linha de tendência, percebe-se que enquanto os valores de declividade de  

CWD apresentaram valores próximos ao valor nulo, os valores de declividade da linha de tendência 

linear do CDD apresentaram valores mais significativos e ainda por cima positivos, à exceção da 

região litorânea, indicando assim que a quantidade de dias consecutivos secos tende a aumentar 

seguindo uma regressão linear. Este estudo motiva a trabalhos futuros usando o teste de Mann-

Kendall para a análise dessas tendências, assim como apresentado em De Brito Neto et al. (2015), 

Santos et al. (2015) e Silva et al. (2015a, 2015b).  
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