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Resumo – O conhecimento das vazões é de relevante importância para o planejamento e gestão dos 

recursos hídricos. Contudo, nem sempre há dados hidrológicos suficientes e isso se torna um 

problema para estudos em hidrologia. Assim, Esse trabalho teve por objetivo, identificar regiões 

hidrologicamente homogêneas, do Estado do Pará, visando futuras aplicações do método de 

regionalização de vazões. Para tanto, técnicas de análise de agrupamento (cluster analysis) do tipo 

hierárquico foram utilizadas, tendo como medida de similaridade a distância Euclidiana. O método 

foi aplicado para a classificação das estações fluviométricas em grupos homogêneos, utilizando 

variáveis explicativas de vazão. Por meio do método, foram definidas 4 regiões consideradas 

hidrologicamente homogêneas de vazão no Estado do Pará. 
 

Palavras-Chave – Análise de agrupamento, Regiões Homogêneas, Pará, Amazônia. 
 

ANALYSIS OF CLUSTER IN IDENTIFICATION HIDROLOGICALLY 

HOMOGENEOUS OF REGIONS IN THE AMAZON 

  
Abstract – The estimation of flow is very important in the planning and management of water 

resources. However, there is not always sufficient hydrological data and that becomes a problem for 

studies in hydrology. Thus, this work aimed to identify hydrologic homogeneous regions of the Pará 

state, aiming future applications of flow regionalization. Therefore, techniques for cluster analysis 

of the hierarchical type were used, taking as a measure of similarity the Euclidean distance. The 

method was applied for the classification of Stream gauge station into homogeneous groups, using 

explicative variables flow. Through the method, four regions were defined and considered 

hydrologic homogeneous in Pará state. 
 

Keywords – Cluster analysis, Homogeneous Regions, Pará, Amazon. 
 

1- INTRODUÇÃO 

 A importância de aquisição de dados hidrológicos com eficiência e qualidade é de 

fundamental importância para se conhecer as características hidrológicas das bacias, uma vez que o 

conhecimento de séries temporais que definem o comportamento hidrológico de um rio viabiliza 

uma série de projetos relacionados aos recursos hídricos. No entanto, existe uma grande dificuldade 

na obtenção desses dados devido ao alto custo de implantação, operação e manutenção de uma rede 

hidrométrica e especialmente em regiões de difícil acesso, como por exemplo, a região amazônica, 

grande parte, coberta por extensa floresta. 

 Para suprir a deficiência da rede hidrométrica no Brasil, uma técnica que vem sendo 

utilizada com resultados satisfatórios é a Regionalização Hidrológica (ELETROBRÁS, 1985). Para 

Tucci (2002), a regionalização hidrológica, baseia-se no princípio de que existe similaridade de 
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comportamento hidrológico entre alguns locais, e que o agrupamento desses locais em regiões 

hidrologicamente homogêneas permitiria uma interpolação ou extrapolação mais adequada e precisa 

da informação ao se aplicar o método de regionalização escolhido. Uma Região Hidrologicamente 

homogênea pode ser entendida como aquela que possui similaridade hidrológica. Para Lanna 

(1993), essa similaridade inclui fatores físicos, climáticos, biológicos, geológicos e efeitos 

antrópicos. Para Tucci (2002), deve-se reconhecer a variabilidade das condições hidrológicas 

através da determinação de variáveis físicas da bacia, tais como área de drenagem, declividade dos 

rios, comprimento dos rios, etc. 

A divisão de uma área de estudo em regiões homogêneas pode ser efetuada por vários 

métodos. Um método que vem sendo amplamente empregado é a Análise de Agrupamento (Cluster 

analysis). Este método tem sido utilizado com frequência em diversas áreas da ciência, incluindo 

inúmeras aplicações na engenharia e, mais especificamente, em hidrologia e meteorologia, para 

obtenção de regiões homogêneas, tanto de vazões, Burn, (1989); Nathan e Mcmahon, (1990); Hall e 

Minns, (1999); Rao e Srinivas, (2006); Elesbon at al. (2011), como de precipitação, Valverde, 

(2001); Dinpashoh et al. (2004); Keller Filho et al. (2005); Lin e Chen, (2006); Lyra et al. (2006).  

Assim o presente trabalho, teve como objetivo identificar regiões homogêneas, por meio do 

método de Análise de Agrupamento (Cluster analysis), a partir da obtenção de dados de variáveis 

explicativas do comportamento hidrológico do Estado do Pará, com a finalidade de fornecer 

subsídios para auxiliar na aplicação da técnica de regionalização de vazões. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O presente estudo envolve dados de 43 estações fluviométricas localizadas no Estado do Pará, 

o qual abrange uma área de 1.253.164 Km
2 

(IBGE, 2010). Apresenta precipitação anual média de 

1900 mm, umidade relativa do ar anual média de 70%, e temperatura anual média de 26ºC. É 

formado por mais de 20.000 Km de rios, sendo, os rios: Amazonas, Tapajós, Tocantins, Xingu, Jarí 

e Pará, os principais (IBGE, 2010). A Figura1 apresenta o limite do estado do Pará, principais rios e 

distribuição espacial das estações fluviométricas em estudo. 

 

 
Figura 1 - Estado do Pará e distribuição espacial das estações fluviométricas 
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2.2 Dados utilizados na Análise de Agrupamento 

Foram analisadas as séries históricas de 43 estações fluviométricas e 43 estações 

pluviométricas, pertencentes à rede hidrometeorológica do Sistema de Informações Hidrológicas 

(Hidroweb) da Agência Nacional de Águas – ANA. As estações foram escolhidas com base no 

número de dados de vazões disponíveis. Adotou-se a vazão média de cada estação fluviométrica e a 

cada estação foi atribuído um valor de precipitação média anual, correspondente a uma estação 

pluviométrica, levando-se em consideração a posição geográfica (latitude e longitude). Além dos 

dados de precipitações anuais médias (P), latitude e longitude, também foram usadas características 

fisiográficas, tais como: área de drenagem (A), Desnível (H) e Comprimento (L) dos rios, conforme 

mostra a Tabela 1. As áreas de drenagem foram obtidas na rede hidrometeorológica do Sistema de 

Informações Hidrológicas (http://hidroweb.ana.gov.br/). Já as informações do comprimento e 

desnível dos rios, por meio de softwares do tipo SIG. 

Tabela 1 - Variáveis Fisiográficas das 43 estações fluviométricas 

Código A (Km²) P(mm) Qm (m
3
/s) L (Km) H (m) Latitude Longitude ID 

18250000 2978 1769,73 40,98 190,86 320 -3:40:38 -53:33:15 1 

18940000 12800 1781,90 93,89 104,94 240 -2:12:40 -52:48:0 2 

16365000 4950 1774,63 53,10 138,68 100 -3:25:0 -56:22:0 3 

17345000 465 2018,50 24,16 51,4 30 -9:20:32 -54:54:29 4 

17450000 7345 2534,13 202,45 81,19 440 -7:23:15 -57:56:7 5 

18121006 16200 1711,56 182,78 32,96 390 -2:48:56 -54:18:6 6 

17610000 6240 1780,00 214,00 56,28 270 -6:49:11 -56:51:6 7 

17675000 37400 1745,44 1108,00 266,33 320 -6:15:27 -55:46:21 8 

17680000 40200 2335,17 1036,53 142,08 420 -5:30:0 -55:50:0 9 

18870000 12800 1684,23 182,15 182,08 136 -4:54:58 -51:25:42 10 

18880000 24700 1964,28 307,11 34,21 180 -3:43:53 -51:34:3 11 

18480000 6860 1826,77 301,32 306,57 250 -8:19:37 -51:27:37 12 

18500000 42400 1881,58 824,55 41,1 315 -6:44:43 -51:46:25 13 

18520000 281000 1748,04 5167,14 603,25 137,5 -5:23:34 -52:52:38 14 

18590000 56900 1861,27 1063,16 478,84 410 -6:11:14 -54:5:1 15 

18600000 58700 1333,73 1314,29 388,78 414 -5:41:48 -54:14:44 16 

18640000 18300 2226,33 448,61 302,35 350 -7:20:46 -54:49:25 17 

29080000 8450 1761,85 138,01 23,1 135 -5:47:0 -49:48:0 18 

29100000 37500 1383,48 516,44 49,44 470 -5:29:12 -49:13:17 19 

27500000 332000 1285,82 5150,57 181,2 710 -8:16:10 -49:15:34 20 

29200000 746000 1678,22 11537,40 395,55 180 -5:7:41 -49:19:27 21 

29700000 764000 2400,01 11319,97 198,09 270 -3:45:28 -49:39:12 22 

31650000 20400 2090,89 361,16 448,17 20 -3:30:0 -48:50:0 23 

31020000 5000 1971,03 150,44 299,8 190 -3:30:46 -49:12:48 24 

31520000 6760 2431,09 136,04 210,53 55 -1:32:26 -47:3:56 25 

32450002 2630 2139,65 74,32 75,32 128 -1:44:7 -46:35:29 26 

32550000 4690 1914,80 71,82 16,96 140 -2:46:18 -46:48:10 27 

31680000 25900 1809,57 477,56 321,38 25 -3:8:14 -48:5:5 28 

31700000 32200 2403,27 572,43 92,42 50 -2:30:46 -47:46:5 29 

32540000 16300 1499,77 109,09 361,08 40 -3:19:11 -46:50:44 30 

http://hidroweb.ana.gov.br/
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32600000 32800 2326,45 445,07 24,6 107,5 -1:48:0 -46:17:0 31 

32620000 32900 2101,29 465,44 60,2 107,5 -1:48:2 -46:18:58 32 

18200000 12400 1704,00 120,36 298,96 450 -1:46:44 -54:23:50 33 

17090000 19800 2050,00 143,95 309,2 439 -1:30:11 -54:52:22 34 

18280000 7230 1886,30 138,63 223,17 175 01:13:15 -54:39:25 35 

16700000 819 2081,00 17,22 41,36 65 02:13:26 -55:57:23 36 

16480000 21600 2241,00 547,58 395,61 417,41 -0:41:41 -57:58:29 37 

16430000 39000 2768,00 1408,85 506.07 335 -0:59:52 -57:2:35 38 

17070000 6730 2050,00 11,19 153,89 180 -0:57:0 -54:55:0 39 

16370000 20300 2805,00 851,36 326,15 194,9 00:38:33 -56:52:14 40 

18150000 7030 1918,00 43,99 188 220 -0:58:0 -54:26:0 41 

16460000 51700 2630,70 2071,24 291,35 140 -1:3:54 -57:3:41 42 

16500000 25800 2631,70 673,30 421,63 660 -1:6:2 -57:3:25 43 

 

2.3 Análise de Agrupamento 

A análise de agrupamento (cluster analysis) é uma técnica usada para classificar objetos ou 

casos em grupos relativamente homogêneos chamados de agrupamentos ou conglomerados. Assim, 

os objetos em cada agrupamento tendem a ser semelhante entre si, mas diferentes de objetos em 

outros agrupamentos (MALHOTRA, 2006). 

Seja  um conjunto de variáveis e  o conjunto de 

elementos que se deseja agrupar. Com base no conjunto x, pode-se determinar uma participação de 

e em grupos gi, tal que se er, es ∈ gi ⇒ er, es são semelhantes e formam um subgrupo de gi. 

Para a determinação das regiões hidrologicamente homogêneas, foi utilizado o método de 

análise de agrupamento do tipo hierárquico, proposto por Ward (1963). Esta técnica interliga as 

amostras por suas associações, produzindo um dendograma (Figura 2), também denominado gráfico 

em árvore, no qual as amostras semelhantes, segundo as variáveis escolhidas, são agrupadas entre 

si. 

O dendograma representa uma síntese gráfica do trabalho desenvolvido, sendo muito útil para 

a classificação, comparação e discussão de agrupamentos. A suposição básica de sua interpretação 

é: quanto menor a distância entre os pontos, maior a semelhança entre as amostras. 

Para avaliar a similaridade entre as estações a serem agrupadas, foram utilizadas medidas de 

distância, como por exemplo, a distância Euclidiana, a qual trata da distância geométrica tomada em 

um espaço de p dimensões. Sendo Xij a observação da i-ésima estação fluviométrica (i = 1, 2,..., n), 

com referência a j-ésima variável em cada classe (j = 1, 2,..., p) estudada, define-se a distância 

euclidiana padronizada entre dois postos i e i’, por meio da Eq.(1). 

 

                  
 

 
(1) 

Sendo Zij, a variável padronizada dada pela Eq.(2) 

 

                
  

(2) 
                                                                                                                       

Em que σ(Xj) e  são, respectivamente, o desvio-padrão e a média da j-ésima variável 

original. 
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Em análise de agrupamento, a padronização das variáveis tem sido recomendada para 

minimizar o efeito das diferentes escalas de medidas, fazendo com que todas as variáveis exerçam a 

mesma importância na definição dos grupos (HAIR et al., 2005). 

Neste trabalho, utilizou-se o software Statistica 7.0 na determinação dos grupos e foram 

abordadas as seguintes questões básicas para a delimitação de regiões hidrologicamente 

homogêneas: 

- o método para a análise de agrupamento cluster: dendograma (tree clustering); 

- as formas de medir a similaridade: distância Euclideana; 

- formação dos grupos (clusters): procedimentos para reunir as observações mais similares; 

- o número de grupos formados: menor número de grupos e maior homogeneidade. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Utilizando-se as variáveis explicativas: Vazão média (Qm), Área de drenagem (A), 

Precipitação (P), Comprimento do rio (L), Desnível do Rio (H) e Latitude e Longitude, aplicou-se o 

método de análise de agrupamento (cluster), com o uso do software Statistica 7.0 e obteve-se o 

seguinte dendograma conforme Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 - Dendograma por meio do método de Ward 

 

Na análise do dendograma foi feito um corte na distância 0,6, na qual resultou a formação de 

quatro grupos (G), distintos, da direita para a esquerda. Cada grupo representa uma Região 

Homogênea e estas foram agrupadas da sequinte forma: 

G1 – Região1 formada por 25 estações fluviométricas, com área de drenagem (A) entre 465 e 

21600 Km², precipitação anual média (P) entre 1285 e 2805 mm, comprimento do rio (L) entre 16,6 

e 448,7 Km, desnível dos rios (H) entre 20 e 450 m e vazão média (Qm) de 40 a 852m³/s. 

G2 – Região2 formada por 14 estações fluviométricas, com área de drenagem (A) entre 24700 e 

58700 Km², precipitação anual média (P) entre 1333 e 2768 mm, comprimento do rio (L) entre 24,6 

e 506,7 Km , desnível dos rios (H) entre 25 e 660 m e vazão média (Qm) de 300 a 2071 m³/s. 
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G3 – região formada por 2 estações fluviométricas, com área de drenagem (A) entre 281000 e 

332000 Km², precipitação anual média (P) entre 1286 e 1748 mm, comprimento do rio (L) entre 

181 e 603,25 Km, desnível dos rios (H) entre 137,5 e 710 m e vazão média (Qm) de 5152 a 5167 

m³/s. 

G4 – região formada por 2 estações fluviométricas, com área de drenagem (A) de 746000 a 764000 

Km², precipitação anual média (P) entre 1678 e 2400 mm, comprimento do rio (L) entre 198 e 

395,5 Km, desnível dos rios (H) entre 180 e 270m e vazão média de 11320 e 11537 m³/s. 

Devido à falta de dados de vazão em algumas regiões do Estado do Pará, não foi possivel 

definir todas as regiões homogêneas no limite do estado e por isso adotou-se estas áreas como 

regiões sem dados ou sem informações hidrológicas. As Regiões Hidrologicamente Homogêneas 

obtidas, estão demonstradas espacialmente no mapa da Figura 3. 

Analisando os grupos, observa-se que a Região1 destaca-se por apresentar menores valores de 

comprimento e desnível dos rios, menores áreas de drenagem e, consequentemente, menores vazões 

não ultrapassando 852 m³/s. A Região2 apresenta áreas de drenagens médias, comprimentos de rios 

semelhantes ao da Região1, e desníveis e vazões mais acentuados. A Região3, com áreas de 

drenagem, comprimento e desnível do rio maiores que os das Regiões1 e 2, possui também vazões 

maiores. Na Região 4, as áreas de drenagem, são muito maiores que as demais regiões, em torno 

dos 764.000 Km², com vazão em torno dos 11537m³/s, correspondente a bacia do rio Tocantins, 

exclusivamente. A precipitação foi a característica que menos variou entre os grupos, sendo sempre 

superior a 1200 mm, característica do clima amazônico com altos índices pluviométricos. 

As variações das variáveis explicativas de vazão de cada Região hidrologicamente 

homogêneas supramencionadas podem ser observadas, de acordo com os agrupamentos, conforme 

os gráficos das Figuras 4 e 5. 

 
Figura 3 - Regiões hidrologicamente homogêneas obtidas pela vazão e variáveis físicas 
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Figura 4 – Variação da Área de Drenagem. 

 

  

  
Figura 5 – Variação das Variáveis Explicativas da Vazão. 

 

4- CONCLUSÕES 

A utilização da análise de agrupamento (cluster), mostrou-se satisfatória na identificação de 

regiões hidrologicamente homogêneas. Foram definidas 4 Regiões homogêneas no Estado do Pará, 

considerando-se vazão média, preciptação e as variáveis físicas (área de drenagem, declividade do 

rio, comprimento do rio, latitude e longitude). 

A definição dessas regiões hidrologicamente homogêneas para vazão, poderão contribuir em 

estudos de regionalização de vazão e são extremamente úteis a nossa realidade local, devido 

principalmente a falta de dados em grande parte do Estado do Pará, bem como na região Norte. 

Vale resaltar, que mediante os resultados obtidos, aproximadamente 30% da área do Estado 

do Pará não pôde ser identificada em região homogênea ou não, devido à falta de dados de vazão, 
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fato que corrobora a importância de estudos de modelagem de vazão via regionalização ou não, para 

suprimento dessa falta de dados. 
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