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RESUMO - A escassez de dados fluviométricos e a má qualidade dos dados existentes sobre 
os cursos d’água do Nordeste do Brasil têm obrigado os especialistas em hidrologia a buscar 
novos caminhos, ampliando assim os conhecimentos e metodologias sobre como desenvolver 
a região com base em suas limitações ambientais. Uma dessas metodologias consiste na 
utilização de técnicas de regionalização hidrológica, que possibilitam a transferência de dados 
e informações entre bacias com características similares. Nesse contexto, este trabalho visa 
identificar regiões hidrologicamente homogêneas no Estado da Paraíba, utilizando Mineração 
de Dados, através da técnica de Clusterização, possibilitando assim a identificação de padrões 
que permitam a transposição de dados de uma região para outra. Foram utilizados algoritmos 
com métodos baseados em partição e métodos hierárquicos e aplicados índices de validação 
estatística nos agrupamentos gerados. Ao final, é apresentada uma comparação dos resultados 
obtidos. 

ABSTRACT - The lack of fluviometric data and the bad quality of existing data related to 
watercourses of Brazilian northeast have obligated hydrology specialists to search for new 
solutions, improving the knowledge and methodologies to build the region up according to its 
environment limitations. Through the hydrologic regionalization techniques it's possible to 
transfer data and information among similar watersheds. In this context, the purpose of this 
work is to identify hydrologically similar regions in the State of Paraiba using Clustering - a 
kind of data mining technique - to find patterns that allow data transposition from one region 
to other. Clustering algorithms were used with methods based on partition and hierarchical 
methods and applied indexes of statistical validation in the generated groupings. In the end, a 
comparison of the obtained results is presented. 

Palavra-chave: Clusterização, bacias hidrográficas, validação estatística. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A escassez de dados para realizar estudos hidrológicos é uma realidade no nosso país. 

As comunidades acadêmica e profissional da área de hidrologia têm buscado, através de 

pesquisas, ampliar os conhecimentos e metodologias para suprir essa deficiência. Uma dessas 

metodologias consiste na utilização da técnica de regionalização hidrológica que possibilita a 

transposição dos dados e informações entre bacias de características similares (Porto et al. 

2004). 

 O desenvolvimento de métodos eficientes de regionalização hidrológica se torna cada 

vez mais necessário no Brasil, devido à implantação dos sistemas estaduais e federal de 

gerenciamento de recursos hídricos e da escassez de dados obtidos através de medições em 

campo. Dentre tais sistemas, destacam-se os subsistemas de outorga e cobrança pelo uso da 

água bruta, o licenciamento ambiental e a elaboração dos planos diretores de bacias, que 

necessitam estimar curvas de permanência de vazões, na maioria das vezes não disponíveis 

(Diniz, 2008). 

 Uma nova área da Tecnologia da Informação – Descoberta de Conhecimento em Base 

de Dados (Knowledge Discovery in Databases) – surge como alternativa para atender, entre 

outras, essa necessidade. Tal processo permite analisar e utilizar de maneira útil os dados 

disponíveis para obter a informação desejada (Fayyad et al. 1996).  

 A mineração de dados, uma das etapas da descoberta de conhecimento em base de 

dados, tem avançado nestes últimos anos e tem despertado grande interesse junto às 

comunidades científica e industrial. Várias técnicas de mineração de dados aumentam as 

possibilidades de se desenvolver métodos mais adequados para os estudos de regionalização 

hidrológica, fornecendo, ao especialista do domínio, ferramentas que possibilitem uma maior 

segurança no processo de tomada de decisão. 

 Estudos desenvolvidos por pesquisadores mostraram que a análise de agrupamento 

(Clusterização) tem sido usada com sucesso na definição de regiões hidrologicamente 

homogêneas (Porto et al. 2004). A clusterização busca dividir um conjunto de objetos não 

rotulados em grupos, chamados de partição ou cluster, de maneira que os objetos pertencentes 

a um mesmo grupo apresentam alta similaridade entre si e baixa similaridade em relação aos 

objetos dos demais grupos. Esta técnica vem sendo utilizada em tarefas de exploração de 

dados e extrações de padrões (Metz, 2006).  
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 Neste artigo será apresentada uma proposta de metodologia para a utilização de técnicas 

de mineração de dados na identificação de áreas hidrologicamente homogêneas no Estado da 

Paraíba. 

 O restante do artigo está organizado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta algumas 

pesquisas desenvolvidas na área de regionalização hidrológica usando a técnica de 

clusterização; a seção 3 apresenta o estudo de caso, descrevendo o cenário onde o trabalho 

será desenvolvido e os dados coletados para a pesquisa; a seção 4 apresenta a metodologia 

proposta, descrevendo as etapas seguidas pela tarefa de clusterização, com o objetivo de 

identificar regiões hidrologicamente homogêneas; e a seção 5 apresenta as conclusões obtidas 

com os resultados apresentados pelos algoritmos de clusterização.  

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

 A carência de informação, um problema sempre presente nos estudos hidrológicos, tem 

motivado várias pesquisas na área de regionalização hidrológica. 

 Hall et al. (2002) realizou um estudo para definir regiões hidrologicamente homogêneas 

utilizando dados de três grupos de regiões: sudoeste da Inglaterra e País de Gales; Inglaterra, 

País de Gales e Escócia; ilhas de Java e Sumatra na Indonésia. Neste trabalho Hall apresentou 

como uma alternativa para a regionalização hidrológica, a utilização da rede de Kohonen, um 

tipo de rede neural artificial, para obter os padrões escondidos nos dados. Os resultados 

demonstraram que os clusters encontrados são viáveis do ponto de vista hidrológico e 

superiores aos obtidos através do método dos residuais.  

 Rao e Srinivas (2006) investigaram o potencial do método de cluster híbrido na 

regionalização de bacias para análise de freqüência de enchentes. Três algoritmos de cluster 

híbrido, que são uma combinação de algoritmos hierárquicos aglomerativo e algoritmo 

particional, foram utilizados com o objetivo de definir regiões homogêneas no estado de 

Indiana, USA. Os algoritmos hierárquicos utilizados foram o Single-Linkage, Complete-

Linkage e Ward e o algoritmo particional, o K-Means. Os resultados obtidos demonstraram 

que o desempenho geral do modelo híbrido, na otimização da função objetivo, foi melhor que 

as dos algoritmos de clustering hierárquico e particional usados separadamente. Dos três 

modelos híbridos apresentados, a combinação dos algoritmos Ward e do K-Means resultou 

numa boa estimativa de grupos de bacias sendo recomendado para regionalizar bacias 

hidrográficas.  
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 Porto et al. (2004) aplicou a técnica de clusterização para identificar sub-bacias com 

características físicas similares no estado do Ceará. Foi utilizada a abordagem hierárquica 

utilizando o método Ward. Os resultados demonstraram que a técnica de clusterização poderá 

ser de grande aplicabilidade na identificação de regiões hidrologicamente homogêneas 

subsidiando assim estudos de regionalização de dados hidrológicos. 

 O presente trabalho foi desenvolvido tendo como cenário uma base de dados de bacias 

hidrográficas localizadas no semi-árido brasileiro e, portanto, situação bem particular do 

ponto de vista hidrológico. Em relação aos trabalhos afins, desenvolvidos no Brasil, 

aprofunda-se em termos de maior abrangência de algoritmos testados e das técnicas 

estatísticas de validação aplicadas. 

3. ESTUDO DE CASO 

 A metodologia proposta será aplicada sobre os dados de 41 bacias do Estado da Paraíba. 

A motivação para a escolha desse cenário consiste no fato dos dados hidrológicos serem 

escassos, em algumas regiões do estado, dificultando assim o dimensionamento de obras 

hidráulicas, o dimensionamento do volume de reservatórios, o planejamento dos recursos 

hídricos entre outros.  

3.1 Dados Hidrológicos 

 As características físicas e climatológicas de uma bacia são elementos importantes para 

descrever o seu comportamento hidrológico (Diniz, 2008). As características que serão 

utilizadas no presente trabalho foram obtidas através de mapa digitalizado e atualizado da 

hidrografia do Estado da Paraíba e do Modelo Digital de Elevação (MDE), gerado para todo o 

Estado através do software ArcView GIS do ESRI (Environmental Systems Research 

Institute). O Modelo Digital de Elevação (MDE) foi obtido a partir de pontos cotados, 

georeferenciados e com os valores de altitudes associados, oriundos da SRTM (Missão 

Topografia de Rastreamento Shuttle - projeto internacional gerenciado pela agência nacional 

de Inteligência Geo-Espacial (NGA) e pela NASA, iniciado em 2000), cobrindo todo o estado 

com uma malha de 90 m x 90 m (Rabus et al. 2003).  Nas Tabelas 1 a 7 estão as 32 (trinta e 

duas) características obtidas que identificam de forma completa cada bacia hidrográfica e 

influenciam grandemente no regime hidrológico da mesma.  
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Tabela 1 -  Características das medidas lineares da bacia 
Parâmetro Descrição Unidade 

Área (A) É a área plana de uma bacia (projeção horizontal) inclusa entre seus divisores 
topográficos. Km2 

Perímetro (Pr) Perímetro da  bacia  hidrográfica Km 

Linha de fundo (L) Distância medida ao longo do curso de água principal desde a seção de 
referência até o divisor da bacia. Km 

Comprimento do curso 
d’água (Lt) 

Distância medida ao longo do curso de água principal desde a seção de 
referência até o final do curso d’água. Km 

Comprimento da 
rede drenagem (Ld) 

Somatório dos comprimentos de todos os talvegues da bacia. Km 

Largura média (Lm) 
É obtida quando se divide a área pelo comprimento da bacia.Quanto mais Lm 
se aproxima de L, tanto mais a bacia é propícia a ocorrência de cheias 
instantâneas 

Km 

 
Tabela 2 - Características da forma da bacia 

Parâmetro Descrição Unidade 

Índice  de compacidade 
(Kc) 

É a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de 
área igual à da bacia. A tendência à enchente de uma bacia será tanto maior 
quanto mais próximo da unidade for este coeficiente, pois maior será a 
possibilidade de toda a área estar contribuindo de uma só vez. Um 
coeficiente igual à unidade corresponderia a uma bacia circular.  

Adm 

Índice de circularidade 
(Ke) 

Relação entre a área de um círculo que tem o perímetro igual ao da bacia e a 
área da bacia. A circularidade tende para a unidade à medida que a bacia se 
aproxima da forma circular e diminui à medida que a forma torna alongada. 

Adm 

Fator de forma (Kf) 
Relação entre a largura média e a linha de fundo da bacia. O fator de forma 
também dá alguma indicação sobre a tendência a inundações. Adm 

 
Tabela 3 - Características da rede de drenagem 

Parâmetro Descrição Unidade 
Ordem dos cursos de água 
(Or) 

Número de segmentos de cursos de água. Adm 

Índice de bifurcação (Rb) 
Relação entre o número de talvegues de dada ordem, pelo número de 
talvegues de ordem imediatamente superior. Adm 

Índice dos comprimentos 
(RL) 

Média geométrica das relações entre os cumprimentos médios dos 
talvegues de duas classes consecutivas. Adm 

Índice das áreas (Ra) 
Média geométrica das relações entre as áreas médias dos talvegues de 
duas classes consecutivas. Adm 

Densidade de 
drenagem (Dd) 

Quociente entre o comprimento total da rede de drenagem e a área total 
da bacia hidrográfica. Densidades de drenagens baixas são observadas 
normalmente em solos mais resistentes à erosão ou muito permeável e 
onde o relevo é suave. Valores altos podem ser esperados em bacias 
cujos solos são facilmente erodidos ou relativamente impermeáveis, as 
declividades são altas e as coberturas de vegetação são ralas. 

Km/Km2 

Coeficiente de 
Torrencialidade (Ct) 

Relação entre o número de cursos de água e a área da bacia. n/km2 

Índice de rugosidade (IR) Produto da diferença máxima de altitude dentro de uma bacia pela sua 
densidade de drenagem. Adm 

Extensão média do 
escoamento superficial (Le) 

Distância média que a água de chuva teria que escoar sobre os terrenos 
da bacia (em linha reta) do ponto onde ocorreu sua queda até o curso 
d’água mais próximo. 

Km 

Sinuosidade do curso 
d´água (SIN) 

Relação entre o comprimento do rio principal e a sua projeção 
horizontal, que seria o seu comprimento reto medido a partir do fundo 
do seu leito. 

Adm 

 
Tabela 4 - Características do relevo da bacia 

Parâmetro Descrição Unidade 
Declividade máxima (Imax)  
do rio Indica a inclinação máxima do rio principal da bacia. m/m 

Elevação média da bacia 
(Cmed) 

Calculada em função da área entre as curvas de nível, altitude média 
entre duas curvas de nível consecutivas e a área total da bacia. m/m 

Lado Maior (Lr) 

Lado maior do retângulo equivalente. O retângulo equivalente consiste 
de um retângulo de mesma área e mesmo perímetro da bacia. O 
objetivo do retângulo equivalente é de comparar melhor a influência 
das características físicas da bacia sobre o escoamento. 

Km 

Lado Menor (lr) Lado menor do retângulo equivalente. Km 

Índice de declividade média 
da bacia (Ip)  

A declividade relaciona-se com a velocidade em que se dá o 
escoamento superficial, afetando, portanto, o tempo que leva a água da 
chuva para concentrar-se nos leitos fluviais que constituem a rede de 
drenagem das bacias. 

Adm 

Índice de declividade global 
(IG) 

É a diferença entre as altitudes correspondentes às percentagens de 5% 
e 95% dividida pelo comprimento do retângulo equivalente. m/m 

Desnível específico (DS)  É função da forma do contorno da bacia. Caracteriza o relevo da bacia 
(muito suave,suave,ondulado,forte, muito forte) m/m 

 



 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

6 

Tabela 5 - Características da capacidade de escoamento da bacia hidrográfica 
Parâmetro Descrição Unidade 

L600 
Lâmina Média Anual escoada em uma bacia hidrográfica localizada na 
zona climática Sertão com precipitação anual média de 600 mm.  mm 

AE/A Área do Espelho (AE), percentagem da área da bacia hidrográfica 
coberta por espelho de água. Adm 

 

Tabela 6 - Características climatológicas da bacia hidrográfica 
Parâmetro Descrição Unidade 

Precipitação média da bacia 
(P) 

Chuva média precipitada na bacia, determinada por interpolação entre 
vários postos da região. mm 

Evapo-transpiração média da 
bacia  

Soma entre a evaporação  das  superfícies e a  transpiração da  
vegetação. mm 

 

Tabela 7 - Características dos solos da bacia hidrográfica 
Parâmetro Descrição Unidade 
Percentual do solo tipo 1 
(SOLO1) 

Solos com alta capacidade de escoamento (solos rasos, rochosos, baixa 
permeabilidade) adm 

Percentual do solo tipo 1 
(SOLO2) 

Solos com média capacidade de escoamento (solos mistos) adm 

Percentual do solo tipo 1 
(SOLO3) 

Solos com baixa capacidade de escoamento (solos arenosos, profundos, 
permeabilidade alta)  

adm 

 

4. METODOLOGIA PROPOSTA 

 A metodologia do trabalho é ilustrada na Figura 1. Os processos apresentados estão 

contidos nas principais etapas do processo de descoberta do conhecimento: pré-

processamento, mineração de dados e pós-processamento. A primeira etapa compreende desde 

a correção de dados errados até o ajuste da formatação dos mesmos para o algoritmo de 

mineração de dados a ser utilizado. Além disso, métodos de seleção de atributos são 

empregados com o objetivo de selecionar apenas os atributos que melhor descrevem e 

discriminam o conjunto de dados e suas estruturas latentes, o que conseqüentemente reduz a 

dimensionalidade dos dados, melhora a eficiência dos algoritmos em relação ao tempo de 

execução, e, em alguns casos, pode melhorar os resultados obtidos (Metz, 2006). Na segunda 

etapa serão executados e avaliados alguns algoritmos de clusterização com o objetivo de 

identificar qual deles adequa-se melhor aos estudos de regionalização hidrológica. A terceira 

etapa determina o grau de significância dos resultados obtidos pelo algoritmo de clusterização.  

 No presente artigo serão mostrados os resultados obtidos pelos algoritmos hierárquicos, 

Single-Linkage, Complete-Linkage e Ward, e o particional K-Means. Os números de grupos 

analisados no processo de clusterização foram 2, 3, 4 e 6 grupos.  
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Figura 1 -  Metodologia 

 Para a execução dos experimentos foi utilizado o software MATLAB versão 7.0 e a 

validação estatística foi utilizado o programa Machaon CVE, (Clusteringand Validation 

Environment), que avalia a qualidade dos agrupamentos obtidos através de diferentes índices 

estatísticos (Bolshakova 2009). 

4.1 Etapa do Processo de Descoberta do Conhecimento 

4.1.1 Pré-Processamento 

 Nesta etapa torna-se necessária a aplicação de métodos de tratamento, limpeza e redução 

de dados. Os dados utilizados foram primeiramente normalizados em virtude dos mesmos 

apresentarem escalas diferentes e, posteriormente submetidos a métodos de seleção dos 

atributos com o objetivo de selecionar aqueles que melhor descrevem e discriminam o 

conjunto de dados. 

Seleção de Atributos 

- Algoritmo de seleção de atributos não supervisionado 

 Nesta etapa foi utilizado o algoritmo proposto por Mitra (Mitra et al., 2002), sendo o 

mesmo executado para vários valores de k (de 1 a 31), onde k representa o número de 

vizinhos mais próximos a serem considerados, já que o particionamento dos atributos 

realizado por esse algoritmo é baseado no algoritmo k-NN . 

 Dados de Entrada 

Seleção de Atributos 

Algoritmo de Seleção de 
Atributos 

Análise de Componentes 
Principais 

Clusterização 
(Algoritmos Hierárquicos, Particional) 

Validação Estatística 

Resultados 

Visualização 

Pré-Processamento 

Mineração de Dados 

Pós-Processamento 

Legenda 
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 Como o papel hidrológico de uma bacia hidrográfica é grandemente influenciado pelas 

características físicas da mesma, o critério de escolha do valor de k foi que os atributos 

escolhidos na iteração caracterizassem ao máximo a bacia hidrográfica. 

 Os valores de k escolhidos foram 16 e 18. O valor de k = 16 foi escolhido em virtude de 

nessa iteração serem selecionados atributos que representam uma maior diversidade de 

características das bacias hidrográficas, ficando as características de forma, rede de drenagem 

e relevo com várias representações. O valor de k = 18 foi escolhido pelo mesmo motivo, com 

o diferencial de que o número de atributos, que representam as características, ficou menor e 

as características linear, forma e relevo ficaram com apenas uma representação.  

 Com os resultados obtidos pela execução do algoritmo acima citado, foram criados dois 

cenários, com a seguinte composição: 

1. Cenário 1 

o     Atributos selecionados na iteração k = 16 (A – área, Kc – Índice   de     

compacidade, Ke – Índice   de   circularidade, Kf – Fator  de  Forma, Or –  Ordem 

do curso d’água, Rb – Índice de bifurcação, Rl – Índice dos  Comprimentos, Ct – 

Coeficiente  de  torrencialidade, Ip – Índice  de Declividade  média  da  bacia, 

Desnível   específico, L600 – Aptidão  média  de  escoamento) e número de bacias 

igual a 41. 

2. Cenário 2 

o    Atributos selecionados na iteração k = 18 (A – área, Ke – Índice  de  circularidade, 

Ra – Índice  das  áreas, IR – Índice   de  Rugosidade, Imax –  Declividade máxima 

do rio) e número de bacias igual a 41 

- Componentes Principais 

 Os 32 (trinta e dois) atributos das bacias hidrográficas foram submetidos à análise de 

componentes principais A cada rodada foi feito um exame do ajuste de cada atributo, através 

da matriz antiimagem de correlação, e os que apresentavam valores inferiores a 0,5 foram 

sendo eliminados. Ao final do processo, restaram 23 atributos. Os 23 componentes principais 

foram calculados e, após a análise dos autovalores, optou-se por selecionar os que 

apresentaram autovalores maiores que 1 (Critério de Kaiser ) e que explicam juntos 84,50% 

dos atributos originais. Como cada componente principal é uma combinação linear dos 
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atributos originais, ele ganha um novo significado. A Tabela 8 resume a descrição dos cinco 

componentes principais. 

 Com os componentes principais gerados temos a criação do terceiro cenário, com a 

seguinte composição: 

Tabela 8 - Componentes Principais 

Componentes Principais Significado Variáveis Explicativas 
C1 Linear A, Pr, L, Lt, Ld, Lm, Le e Lr 
C2 Forma Ke, Kc, IR 
C3 Escoamento SOLO1, L600 
C4 Relevo DS 
C5 Drenagem Dd 

 

 Cenário 3 

o   Componentes principais (Tabela 8) e  número de bacias igual a 41 

Um quarto cenário foi formado com o conjunto completo de atributos das bacias 

hidrográficas, como segue: 

3. Cenário 4 

o   32 atributos (Seção 3.1) e número de bacias igual a 41 

 

4.1.2 Clusterização 

 Todos os algoritmos foram executados utilizando os cenários descritos anteriormente. 

Após a execução dos algoritmos, os índices de validação foram calculados sobre os resultados 

obtidos nos quatro cenários propostos para execução dos mesmos. 

 

Algoritmos Hierárquicos 

 Um agrupamento hierárquico agrupa os dados de modo que se dois exemplos são 

agrupados em algum momento, nas próximas iterações eles continuam fazendo parte do 

mesmo grupo, mesmo se forem agrupados em outros grupos mais gerais, caracterizando assim 

uma hierarquia de grupos. A Figura 2 apresenta o fluxo de execução dos algoritmos 

hierárquicos aplicados neste artigo.  

 A medida adotada para o cálculo da similaridade foi a distância Euclidiana. O 

coeficiente de correlação cofenético foi calculado para cada algoritmo hierárquico, em cada 

cenário, mas conforme pode-se observar nos resultados o algoritmo que obteve o melhor valor 
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para esse coeficiente não representou uma boa estrutura de grupos formados, confirmando 

assim as afirmações apresentadas na literatura, (Metz, 2006)  e (Rao et al. 2006) de que a 

análise do coeficiente de correlação cofenético não é suficiente para identificar os melhores 

dendogramas nos modelos hierárquicos, sendo ainda necessária a inspeção visual dos 

mesmos. A Tabela 9 apresenta os valores do coeficiente de correlação cofenético para cada 

algoritmo. 

Tabela 9 - Coeficiente de Correlação Cofenético. 

 Cenário I Cenário II Cenário III Cenário IV 

Algoritmo SL CL Ward SL CL Ward SL CL Ward SL CL Ward 

Coef. Cofenético 0,71 0,57 0,54 0,78 0,55 0,54 0,70 0,51 0,54 0,71 0,52 0,57 

            SL – Single-Linkage; CL – Complete-Linkage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2 – Fluxo de execução dos algoritmos hierárquicos 
 

1. Single-Linkage 

 Apesar de apresentarem os melhores valores do coeficiente de correlação cofenético, 

como mostra a Tabela 9, os dendogramas gerados por esse algoritmo apresentaram uma 

degeneração na formação dos grupos em todos os quatro cenários, conforme ilustra a Figura 3. 

Nessa apresentação não há diferenças significativas no tamanho dos arcos que representam os 

grupos, o que dificulta a escolha da altura para o corte do dendograma.  
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Figura 3 - Dendogramas gerados pelo Single-Linkage  

 

2. Complete-Linkage 

 Os dendogramas gerados por esse algoritmo apresentaram uma melhor representação na 

estrutura dos grupos formados quando comparado com o resultado produzido pelo algoritmo 

Single-Linkage, portanto realça ainda uma grande individualidade das bacias, conforme ilustra 

a Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Dendogramas gerados pelo Complete-Linkage 

 

3. Ward 
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 Os dendogramas gerados pelo algoritmo Ward, conforme ilustra a Figura 5, 

apresentaram uma melhor estrutura de grupos quando comparado com os dois algoritmos 

anteriores. Podemos observar a formação de grupos compactos e bem delimitados. 

 Observa-se através das Figuras 3, 4 e 5 que o algoritmo Ward apresentou o melhor 

resultado com a formação de grupos bem definidos. Portanto os grupos gerados, em cada 

cenário por este algoritmo, foram selecionados para o cálculo dos índices de validação, a 

saber, índice de Silhouette (Rao, 2006), índice Davies-Bouldin (Davies, 1979) e índice Dunn 

(Rao, 2006). O índice de Silhouette é utilizado para determinar o melhor número de grupos a 

ser considerado, já que diversos agrupamentos foram obtidos. Os índices Davies-Bouldin e 

Dunn baseiam-se na idéia de identificar grupos compactos e bem separados.  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 5 - Dendogramas gerados pelo Ward 

 

 As técnicas de validação permitem comparar diversos algoritmos de agrupamento, 

comparar duas partições, determinar o valor mais apropriado de algum parâmetro do 

algoritmo, entre outros e são utilizadas para avaliar a qualidade dos agrupamentos obtidos.  

 Com os resultados apresentados na Tabela 10, conclui-se que os índices de validação 

indicaram que os agrupamentos obtidos no cenário II apresentam uma qualidade melhor que 

os obtidos nos demais cenários. Os índices de Silhouette e Dunn sinalizam um bom resultado 

quando o seu valor é maximizado. O índice de Davies-Bouldin se comporta de forma 
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contrária aos demais, sinalizando, portanto um bom resultado quando o seu valor é 

minimizado. A Figura 6 apresenta melhor esse resultado. 

Tabela 10 - Índices de Validação dos Agrupamentos gerados pelo Ward 
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Figura 6 - Índices de Validação dos Agrupamentos gerados pelo Ward 

 

Algoritmo Particional 

 

 O objetivo dessa abordagem é dividir a base de dados em k grupos, onde o usuário 

escolhe o número k. A divisão dos dados em grupos se dá sem sobreposição, ou seja, cada 

objeto está em exatamente um grupo. Os objetos são então divididos entre os k grupos de 

acordo com o cálculo da distância (medida de similaridade) adotada, de forma que cada objeto 

fique no grupo que forneça o menor valor de distância entre o objeto e o centro do mesmo. A 

Figura 7 mostra o fluxo de execução do algoritmo K-Means aplicado neste artigo. 

 

Nº de Grupos 

Nº de Grupos = 2 Nº de Grupos = 3 Cenários 
Silhouette D. Bouldin Dunn Silhouette D. Bouldin Dunn 

I 0,264 1,516 1,285 0,165 1,681 0,949 

II 0,340 1,387 1,439 0,219 1,345 0,997 

III 0,144 1,815 1,089 0,179 1,756 0,935 

IV 0,237 1,395 1,431 0,171 1,649 1,004 

Nº de Grupos 

Nº de Grupos = 4 Nº de Grupos = 6 Cenários 
Silhouette D. Bouldin Dunn Silhouette D. Bouldin Dunn 

I 0,196 1,468 1,026 0,204 1,497 0,711 

II 0,253 1,502 0,976 0,365 1,085 1,218 

III 0,227 1,703 0,928 0,043 1,669 0,816 

IV 0,141 1,661 0,840 0,184 1,446 1,084 
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Figura 7 – Fluxo de execução do algoritmo K-Means 

1.   K-Means 

 Na execução do algoritmo K-Means, foram utilizados como parâmetros: o número de 

grupos (k=2,3,4 e 6), a medida de distância Euclidiana, a seleção dos k centróides iniciais de 

forma randômica e o número máximo de iterações igual a 100. Em cada cenário e para cada 

valor de k foram realizadas 10 simulações. Com os agrupamentos gerados foram calculados os 

índices de validação, já citados na seção anterior, e calculada a média para cada grupo de 10 

simulações. O resultado pode ser observado na Tabela 11. 

Tabela 11 - Validação dos Agrupamentos gerados pelo K-Means 
 

 

 

 

 

 

 

Nº de Grupos 

Nº de Grupos = 2 Nº de Grupos = 3 Cenários 

Silhouette D. Bouldin Dunn Silhouette D. Bouldin Dunn 

I 0,261 1,516 1,285 0,224 1,604 1,002 

II 0,309 1,380 1,396 0,295 1,453 1,046 

III 0,176 1,818 1,015 0,177 1,822 0,943 

IV 0,176 1,557 1,179 0,170 1,578 1,002 

Nº de Grupos 

Nº de Grupos = 4 Nº de Grupos = 6 Cenários 
Silhouette D. Bouldin Dunn Silhouette D. Bouldin Dunn 

I 0,202 1,620 0,998 0,205 1,502 0,875 

II 0,315 1,380 0,980 0,281 1,233 0,713 

III 0,200 1,673 0,946 0,243 1,436 0,985 

IV 0,147 1,610 0,880 0,143 1,50 0,844 

 

Leitura dos dados das 
bacias hidrográficas 

Aplicação do K-Means 

Agrupamento obtido 
pela iteração n 

Cálculo dos índices Silhouette, Davies-
Bouldin e Dunn 

Resultados 

Início 

10 iterações 

Cálculo da média e desvio padrão dos 
índices calculados 



 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

15 

 Pode-se concluir, com base no resultado dos índices de validação, que os agrupamentos 

obtidos no cenário II apresentam uma melhor qualidade em relação aos obtidos nos demais 

cenários, conforme ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Índices de Validação dos Agrupamentos gerados pelo K-Means 

 

4.2 Análise Comparativa dos Algoritmos 

 Nesta seção foi realizada uma análise comparativa dos resultados apresentados pelos 

dois tipos de algoritmos (hierárquico, particional).  

 Em um primeiro momento foram analisados os resultados com relação aos cenários 

escolhidos para aplicação dos algoritmos e, em um segundo momento, foram analisados os 

resultados com relação ao algoritmo e ao número grupos utilizados na divisão das 41 bacias 

hidrográficas. 

4.2.1 Cenários 

 As Figuras 6 e 8 apresentam o comportamento dos índices de validação nos 

agrupamentos gerados por cada algoritmo e em cada um dos quatro cenários. 

 Como se pode observar nas figuras acima, os melhores resultados dos índices de 

validação (Silhouette, Davies-Bouldin e Dunn) foram obtidos no contexto do cenário II para 

todos os algoritmos invariavelmente. As características que compõem o cenário II (A , Ke, Ra, 

IR e Imax), são representadas por grandezas que identificam a magnitude e a declividade da 

bacia hidrográfica e sua respectiva rede de drenagem, formando o conjunto de características 

capazes de permitir uma boa divisão de grupos homogêneos de bacias hidrográficas. Desta 

maneira, os futuros estudos de regionalização hidrológica devem adotar tais características na 
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composição das variáveis explicativas em modelos matemáticos ou estatísticos. É importante 

ressaltar também que as medidas lineares e de declividade, que compõem esse cenário, 

apresentam a vantagem de serem facilmente determinadas a partir de mapas publicados para a 

maioria das regiões brasileiras com aceitável grau de confiabilidade. 

4.2.2 Algoritmos e Número de Grupos 

 A Tabela 12 apresenta a classificação dos índices, indicando o algoritmo e o número de 

grupos utilizado. Como já foi mencionado anteriormente, os índices de Silhouette e Dunn 

sinalizam um bom resultado quando o seu valor é maximizado e o índice de Davies-Bouldin 

sinaliza um bom resultado quando o seu valor é minimizado. Os resultados analisados foram 

obtidos no contexto do cenário II que, como explicado na seção anterior, se destacou na 

qualidade dos agrupamentos gerados.       

    Tabela 12 - Resultado da validação dos agrupamentos obtidos pelos algoritmos 
Ward e K-Means 

Índice de Validação 
Posição 

Silhouette Davies-Bouldin Dunn 

1º 6 Ward 0,365 6 Ward 1,085 2 Ward 1,439 

2º 2 Ward 0,340 6 K-means 1,233 2 K-means 1,396 

3º 4 K-means 0,315 3 Ward 1,345 6 Ward 1,218 

4º 2 K-means 0,309 2 K-means 1,380 3 K-means 1,046 

5º 3 K-means 0,295 4 K-means 1,380 3 Ward 0,997 

6º 6 K-means 0,281 2 Ward 1,387 4 K-means 0,980 

7º 4 Ward 0,253 3 K-means 1,453 4 Ward 0,976 

8º 3 Ward 0,219 4 Ward 1,502 6 K-means 0,713 

 Observando os números apresentados pode-se concluir que o algoritmo Ward se 

destacou na tarefa de clusterização das 41 bacias hidrográficas. O mesmo obteve os melhores 

resultados nos três índices de validação utilizados. Com relação ao número de grupos, tivemos 

o número de grupos igual a 6 obtendo os melhores resultados em dois dos índices de 

validação (Silhouette e Davies-Bouldin) .  

5. Conclusão 

 A avaliação dos resultados de uma clusterização não é tarefa trivial devido a mesma 

pertencer a classe de tarefas de aprendizado não supervisionado, ou seja, não se tem 

conhecimento a priori dos dados. Na literatura, recomenda-se a utilização de técnicas de 

validação que podem ser utilizadas para avaliar a qualidade dos agrupamentos obtidos.  
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  Dos quatro algoritmos selecionados para a pesquisa, os algoritmos Ward e K-Means se 

destacaram e os agrupamentos obtidos por estes foram validados estatisticamente por três 

índices já citados anteriormente. Os resultados apresentados na seção anterior permitem às 

seguintes conclusões: 

- Os dois algoritmos obtiveram melhores resultados com os dados do cenário II. As medidas 

lineares e de declividade, que compõem esse cenário, apresentam a vantagem de serem 

facilmente determinadas a partir de mapas publicados para a maioria das regiões brasileiras 

com aceitável grau de confiabilidade; 

- Com relação aos componentes principais, largamente utilizado em aplicações de 

clusterização (Demirel et. al 2007) (Júnior et. al 2006) (Llanillo et. al 2006), o seu uso não 

se mostrou eficiente do ponto de vista de prover uma boa classificação, para os dados das 

bacias hidrográficas levantadas neste trabalho;  

- Com os resultados obtidos nos quatro cenários conclui-se que a etapa de pré-

processamento, especificamente o processo de seleção de atributos, é de suma importância 

no processo de mineração de dados. Isto pôde ser observado no quarto cenário, composto 

pelos 32 atributos das bacias hidrográficas, que apresentou resultados inferiores aos obtidos 

nos cenários I e II; 

- Os resultados do algoritmo Ward se sobressaíram sobre os resultados do algoritmo K-

Means; 

- Os melhores resultados dos índices de Silhouette e Davies-Bouldin foram obtidos na 

divisão das bacias hidrográficas em 6 grupos, e estes grupos estão apresentados na Tabela 

13; 

- Obteve-se como melhor resultado neste trabalho a divisão das 41 bacias hidrográficas em 6 

grupos, obtidos através da aplicação do algoritmo hierárquico Ward com os dados do 

cenário II. 

5.1 Resultado Preliminar  

 Os 6 grupos finais são apresentados na Tabela 13 e na Figura 9. Através destes grupos, 

pode-se observar que as bacias hidrográficas foram separadas sem a predominância da 

localização geográfica das mesmas, como normalmente se considera em estudos empíricos de 

separação de grupos. As características que exerceram influência na formação dos grupos 

estão descriminadas na última coluna da Tabela 13.  
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 Com este resultado espera-se contribuir de forma efetiva aos pesquisadores da área, e 

estudos comparativos ainda com Redes de Kohonen estão sendo desenvolvidos, e serão 

apresentados nos próximos trabalhos.  

Tabela 13 - Divisão das bacias hidrográficas em 6 grupos 
Características das bacias idrográficas 

Bacias Hidrográficas A Ke Ra IR Imax Grupos 
Característica 
determinante 

13 Gamela 12,8 0,645 0,400 193,36 85,106 1 Imax 

              
1 Albino 9,5 0,639 0,400 52,31 0,408 2 

3 Bartolomeu I 59,5 0,584 0,189 342,98 5,799 2 

5 Chupadouro 17,8 0,619 0,406 127,73 9,836 2 

7 Emas 35,0 0,800 0,165 354,08 0,215 2 

12 Frutuoso II 19,1 0,670 0,321 483,69 0,329 2 

18 Tamanduá I 23,4 0,747 0,423 69,99 18,975 2 

21 Campos 181,2 0,568 0,320 224,61 15,306 2 

25 Livramento 37,0 0,898 0,996 18,77 3,788 2 

26 Namorados 14,2 0,703 0,203 87,52 17,857 2 

27 Soledade 313,1 0,606 0,171 46,57 2,871 2 

39 Umburana/Sumé 10,4 0,779 0,243 64,99 0,269 2 

40 Jatobá/Sumé 26,8 0,659 0,242 125,05 0,136 2 

Ke  

                 30 Piancó 4.710,0 0,404 0,147 1.409,30 0,026 3 

32 Patos 1.850,0 0,291 0,172 1.072,18 0,034 3 

33 Serra Negra  Norte 3.330,0 0,260 0,164 1.248,92 0,030 3 
A, Ra, IR, Imax 

                 
2 Arrojado 30,1 0,367 0,653 522,69 6,791 4 

4 Cach. dos Alves 110,5 0,420 0,500 552,56 0,197 4 

8 Engo Arcoverde 126,9 0,338 0,932 344,62 0,136 4 

9 Engo Ávidos 1.009,5 0,406 0,923 688,77 0,047 4 

11 Farinha 747,9 0,246 1,799 746,41 4,351 4 

14 Jatobá I 94,0 0,415 0,862 944,40 28,074 4 

16 Riac dos Cavalos 161,4 0,271 0,724 644,27 0,075 4 

28 Antenor Navarro 1.720,0 0,227 1,164 715,74 0,054 4 

29 Aparecida 3.720,0 0,315 0,650 784,18 0,045 4 

31 Emas 530,0 0,419 0,688 636,00 0,069 4 

 

 

 

Ke, IR  

 

 

 

        
 

10 Epitácio Pessoa 10.659,0 0,283 0,488 499,08 2,794 5 

38 Guarita 17.220,0 0,282 1,320 705,70 0,055 5 
A, Ke 

         
6 Cochos 56,5 0,456 0,077 452,20 0,150 6 

15 Queimadas 124,3 0,495 0,336 269,57 0,142 6 

17 Serra Vermelha 55,7 0,495 0,070 438,69 0,076 6 

19 Vazantes 137,0 0,457 0,197 595,93 0,044 6 

20 Camalau 1.054,0 0,387 0,305 300,37 5,300 6 

22 Cordeiro 1.665,8 0,407 0,217 428,27 7,219 6 

23 Santo Antonio 340,6 0,493 0,497 300,35 5,099 6 

24 São Domingos 65,5 0,397 0,157 102,66 10,060 6 

34 Faz. Alagamar 2.270,0 0,454 0,412 401,19 0,053 6 

35 Pedro Velho 3.590,0 0,370 0,105 512,33 0,113 6 

36 Caraúbas 5.120,0 0,441 0,286 419,21 0,018 6 

37 Poço de Pedras 3,140,0 0,339 0,105 439,79 0,018 6 

41 Gangorra/Sumé 137,4 0,512 0,375 172,64 0,056 6 

Ke, Ra 
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Figura 9 -  Divisão das 41 bacias hidrográficas em 6 grupos 
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