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Resumo – Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise da variabilidade espacial da 

precipitação nas escalas temporais anual e sazonal na região do Cariri Paraibano utilizando dados de 

precipitação do satélite TRMM e aplicado o método de análise aglomerativo Média das Distâncias 

(Averange Linkage). Com base nisso, os resultados obtidos indicaram que os últimos quatro anos 

ocorreram precipitações abaixo da média. Com um primeiro semestre relativamente chuvoso, 

enquanto que o segundo muito seco. Já nas análises espaciais das Regiões Homogêneas do Cariri 

Paraibano (RHC) os resultados indicaram que RHC1 abrangeu a maior parte do Cariri Paraibano na 

escala anual e no verão, enquanto que na estação seca a RHC3 predominou, sendo que nela ocorrem 

quase sempre as menores estimativas de precipitação. Além disso, no geral, verificou-se que houve 

pouca similaridade no comportamento das 3 regiões, sendo que apenas na primavera houve uma 

maior correlação entre RHC1 e RHC3 na estação primavera, obtendo valor de 0,54.   

Palavras-Chave – semiárido, TRMM, clusters. 

 

ANALYSIS OF THE SPACE-TEMPORAL VARIABILITY OF 

PRECIPITATION IN THE CARIRI PARAIRANO USING TRMM 

SATELLITE DATA 

 

Abstract – The objective of this work was to analyze the spatial variability of precipitation in annual 

and seasonal time scales in the region of Cariri Paraibano using TRMM satellite precipitation data 

and applied the Averange Linkage agglomerative method. Based on this, the results indicate that the 

last four years have occurred below average rainfall. With a relatively rainy first half, while the second 

very dry. In the spatial analysis of the Homogeneous Regions of Cariri Paraibano (RHC), the results 

indicated that RHC1 covered most of the Cariri Paraibano in the annual scale and in the summer, 

while in the dry season the RHC3 predominated, being that usually the smallest estimates 

Precipitation. In addition, in general, it was verified that there was little similarity in the behavior of 

the three regions, and only in the spring, there was a higher correlation between RHC1 and RHC3 in 

the spring season, obtaining a value of 0.54. 

 

Keywords – semiarid, TRMM, clusters. 

 

                                                           
1*Universidade Federal da Paraíba/Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental: samir-gfcost@hotmail.com* 
2 Universidade Federal da Paraíba/Centro de Tecnologia/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental: regismouraneto@hotmail.com  
3 Universidade Federal da Paraíba/Centro de Tecnologia/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental: celso@ct.ufpb.br  
4 Universidade Federal da Paraíba/Centro de Ciências Exatas e da Natureza/Departamento de Geociências: richarde@geociencias.ufpb.br 

 



 

XXII SÍMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS  

26 de novembro a 01 de dezembro de 2017 
Florianópolis- SC 

 

 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                   2 
 

INTRODUÇÃO 
 

A escassez de chuvas é uma característica marcante na região Nordeste do Brasil, 

principalmente na porção semiárida. Um fenômeno natural que dependendo de sua magnitude, 

acarreta prejuízos econômicos e impactos no cotidiano das populações que moram nas áreas 

atingidas.   

Perante a esses impactos, o monitoramento e a identificação eficaz de padrões espaço-temporais 

é fundamental. Todavia, na região semiárida isso é dificultado devido a baixa densidade de 

instrumentos em superfície, bem como a carência de séries históricas sem interrupções, inviabilizando 

na maioria das vezes o uso dos dados em sua forma bruta. Como alternativa a isso, o Sensoriamento 

Remoto (SR) tem sido cada vez mais utilizado, especialmente pelo fato de várias agências espaciais 

disponibilizarem gratuitamente o acesso aos produtos que contém os registros dos dados de 

precipitação, os quais são captados pelos sensores de satélites de forma ininterrupta e em diferentes 

resoluções espaciais.  

Considerado um dos principais instrumentos orbitais para análise da precipitação, o Tropical 

Rainfall Measuring Mission (TRMM) é um satélite que foi desenvolvido por meio de uma parceria 

entre a National Aeronautics and Space Administration (NASA) e a Japan Aerospace Exploration 

Agency (JAXA) com o intuito de monitorar a região dos trópicos e a influência do clima global 

(KUMMEROW et al., 2000). Nesses quase 20 anos de atividade essa técnica de SR, no geral, tem 

produzido bons resultados, consolidando a técnica como uma fonte válida para análise da 

precipitação. 

Ao analisar o comportamento da precipitação, além da própria medição dos eventos, as 

aplicações estatísticas são componentes importante no monitoramento hídrico. Aspecto que segundo 

Tucci (2001) através do método de regionalização é possível identificar a semelhança na resposta de 

cada região de acordo com a homogeneidade dos dados de precipitação. Assim, grupos de dados de 

um conjunto global, podem ser colocados dentro de um grupo que apresente os dados mais parecidos 

possível, e que entre os demais grupos sejam os mais distintos possível.  

Quanto aos tipos de agrupamento de dados, basicamente existem dois tipos: os hierárquicos ou 

não-hierárquicos (discriminatórias). O primeiro, se baseia no agrupamento sucessivo dos dados 

diminuindo ou aumentando o número de grupos, também chamados de clusters. Já o não-hierárquico, 

é aplicado quando se tem um número pré-determinado de grupos (Hair et al., 2009). Sendo a análise 

de clusters (agrupamentos) um dos mais utilizados para este fim, perante a variabilidade espaço-

temporal, escassez de estações climatológicas e necessidade de séries longas de dados em análises 

climatológicas. Possibilidades que têm levado a realização de vários trabalhos como os de Badr et 

al., 2015; Machado et al. 2010; Lyra et al., 2006; Filho et al., 2005; Diaz e Rodrigo, 2004.  

Diante disso, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise espaço-temporal de áreas 

com precipitação homogêneas de acordo com a distribuição dos pontos TRMM e o comportamento 

das chuvas anuais e sazonais de 1998 a 2015 na região do Cariri paraibano.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Localização e caracterização da área de estudo 

Inserida no semiárido nordestino e no centro-sul do estado da Paraíba (Figura 1), a região do 

Cariri Paraibano é formada pelas microrregiões do Cariri Oriental e Cariri Ocidental, que juntas 

reúnem 29 municípios e que totalizam uma área de aproximadamente 11.244,3 km². 

 

 
Figura 1 - Localização do Cariri Paraibano na porção leste do semiárido nordestino. 

 

Caracterizada segundo Nascimento e Alves (2008) como uma região que apresenta altitudes 

em torno de 300 m e um relevo aplainado e irregular. O Cariri Paraibano possui um clima quente do 

tipo (Bsh), cujos registros pluviométricos anuais chegam a ser inferiores a 300 mm. O que a torna 

uma das regiões mais secas do Brasil e, consequentemente, condicionada a apresentar solos rasos e 

pedregosos e uma vegetação baixa e pobre em espécies. 
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Obtenção dos dados e análise geoestatística 

Para este trabalho os dados de precipitação são do período de 01 de janeiro de 1998 a 31 de 

dezembro de 2015, obtidos das estimativas de chuva geradas pelo algoritmo 3B43 v.7 do satélite 

TRMM, o qual contém uma resolução espacial de 0,25° × 0,25° graus (aproximadamente 27 km).  

Compondo uma grade de 64 pontos (centroides), esses dados formam uma matriz 8x8, esses 

dados foram extraídos e transpostos para uma e em seguida aplicado o método estatístico de 

agrupamento hierárquico, cujo princípio de interação é baseado na semelhança das amostras por meio 

das distâncias entre os indivíduos. Dentre os existentes, o utilizado foi o critério de correlação, o qual 

parte da associação geométrica das distâncias estabelecidas pela correlação/semelhança entre os 

indivíduos de acordo com o comportamento semelhante. 

Estabelecidas as ligações entre os indivíduos, pode-se então formar grupos e estes serem 

hierarquizados conforme o método aglomerativo Média das distâncias (Averange Linkage), o qual é 

baseado na similaridade entre os indivíduos, onde a média entre as amostra de um grupo são 

comparadas com as de outros outro grupos. Sendo que os de menor distância são reorganizados em 

um novo grupo e essa relação é então representada graficamente pelo dendograma. 

Vale ressaltar que o critério de classificação considerado está baseado na variação sazonal das 

precipitações, bem como as particularidades de cada mês e de cada ano, eliminando desta forma 

possíveis subjetividades na classificação das áreas homogêneas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise descritiva 

De acordo com as aplicações estatísticas realizadas, para o comportamento anual (Figura 3), 

pode-se observar no gráfico de box-plot que metade dos anos analisados apresentou estimativas do 3º 

quartil acima da média, enquanto que na segunda metade os valores do 1º quartil estiveram abaixo. 

Além disso, nota-se que os anos 2000 e 2011 apresentaram as maiores estimativas de precipitação 

para o período, sendo que no ano 2000 houveram valores atípicos mais altos, chegando em torno de 

1.200 mm. Já os anos de 1998 e 2012 indicaram menores valores precipitados, sendo que este último 

apresentou estimativas inferiores a 160 mm, com os anos subsequentes também indicando 

seguidamente precipitações abaixo da média. 

Quanto a variabilidade mensal (Figura 2), os resultados indicaram que nos seis primeiros meses 

do ano há uma ocorrência maior de eventos chuvosos. Principalmente no mês de maio, chegando a 

aproximadamente 250 mm neste mês. Enquanto que no segundo semestre os meses de setembro, 

outubro e novembro apresentaram máximas que não ultrapassaram 25 mm. Nota-se também que de 

acordo a assimetria do 1º e 3º quartis o primeiro semestre demonstrou uma maior variabilidade em 

relação ao segundo semestre, indicando um predomínio de valores precipitados baixíssimos nos 

meses de setembro e outubro, ambos com chuvas que não ultrapassaram 50 mm.  
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Figura 3 – Variação da precipitação anual na região do Cariri Paraibano de 1998 a 2015. 

 

 
Figura 2 - Variação da precipitação mensal na região do Cariri Paraibano de 1998 a 2015. 

 

Classificação espacial com base na variação anual e sazonal  

Primeiramente, para observar a distribuição das chuvas no Cariri foi realizado um 

mapeamento com base nos valores das médias anuais e sazonais de 1998 a 2015. Em seguida, 

obedecendo as duas escalas temporais de análise, houve o agrupamento das áreas de comportamentos 

semelhantes através do método Averange Linkage. O que resultou na delimitação de três regiões, 

sendo estas denominadas de Regiões Homogêneas do Cariri Paraibano (RHC) e que foram mapeadas 

de acordo com as escalas analisadas e as estações do ano. Sendo ao final analisadas por meio de 

dendogramas, afim de verificada a similaridade/dissimilaridade entre essas regiões. 

Desse modo, os resultados obtidos podem ser visualizados na Figura 4, a qual mostra que no 

período estudado a distribuição espacial das chuvas anuais se revelou mais intensa no extremo leste 

do Cariri, com estimativas superiores a 800 mm na RHC1, a qual abrangeu em torno de 50% (5647,41 
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km²) do Cariri Paraibano. Já a RHC2 apresentou as menores estimativas de chuva, atingindo médias 

próximas a 500 mm na porção central da região, enquanto que RHC3 englobou apenas 2% do Cariri, 

apresentou chuvas em torno de 600 mm. 

 

 
Figura 4 – Relação da precipitação média anual e sazonal com as Regiões Homogêneas do Cariri Paraibano e o 

dendograma de correlação. 
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Quanto a análise sazonal, percebe-se que no período chuvoso (estação verão e outono) as 

precipitações mais elevadas estiveram na porção oeste de RHC1, a qual abrangeu as maiores áreas, 

sendo que no verão representou 7.409,13 km² (66%) e no Outono 6.244,9 km² (56%). Além disso, 

tanto RHC1 quanto RHC2 apresentaram médias próximas de precipitação nas duas estações, 

chegando a atingir 350 mm no outono. No entanto RH2 englobou uma área um pouco inferir do Cariri 

tendo RHC3 apresentando as menores áreas e as menores estimativas em relação as outras regiões.  

Já para o período seco (estação inverno e primavera) RHC3 abrangeu as maiores áreas nas duas 

estações, onde no inverno ocupou 7.524,03 km² (67%) e 5.870 km² (52%). Sendo que nas duas 

estações apesar de não haver precipitações muito expressivas, ocorreu em uma pequena porção do 

extremo leste médias próximas a 600 mm.  Quanto a RHC1 e RHC2 nota-se que ambas. Considerada 

a estação menos chuvosa no Cariri Paraibano, no mapeamento da estação primavera é possível 

verificar que as chuvas não ultrapassaram 30 mm de média em todas 3 regiões, mas com estimativas 

muito próxima entre elas, tendo RHC3 reunido a maior parcela de municípios.  

Com relação a verificação de similaridade no comportamento das regiões, a partir dos 

dendogramas de correlação da Figura 4 é possível observar também que no geral tanto na análise 

anual quanto sazonal a similaridade entre as regiões foram baixas. A não ser na primavera, entre as 

regiões RHC1 e RHC3 que apresentou correlação próxima de 0,54, obtendo a menor similaridade 

entre as três na estação verão, mas com RHC1 e RHC2 indicando 0,15 de correlação.   

 

CONCLUSÃO  

 

Ao analisar a variabilidade anual de chuvas do Cariri Paraibano pode-se concluir que metade 

dos anos ficou abaixo da média do período. Sendo que nos últimos quatro anos isso ocorreu de forma 

sucessiva, apresentando um padrão de comportamento anual com o primeiro semestre relativamente 

chuvoso, tendo o mês de março a maior média de precipitação. Enquanto que segundo semestre é 

muito seco, apresentando médias muito baixas no mês de novembro.  

Além disso, com base nos mapeamentos das regiões homogêneas ficou evidenciado que a 

região RHC1 foi a que abrangeu a maior parte do Cariri Paraibano na escala anual e no período 

chuvoso, enquanto que na estação seca a RHC 3 predomina, sendo que nela ocorrem quase sempre 

as menores estimativas de precipitação no Cariri Paraibano, além de que houve pouca similaridade 

entre o comportamento das 3 regiões com RHC1 e RHC3 apresentando a maior similaridade na 

estação primavera.    

Portanto, tendo em vista que este trabalho se baseou em dados do satélite TRMM, nota-se que 

a técnica pode ser bastante útil para região em estudo já que sua localização se dá na faixa semiárida, 

onde no geral, apresenta uma carência de séries de dados consistentes. Além disso, tanto o método da 

distância por correlação quanto o de agrupamento hierárquico Averange Linkage se mostraram 

capazes representar o comportamento da variável precipitação na identificação de regiões 

homogêneas. 
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