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RESUMO --- A distribuição espacial da precipitação pluviométrica no semi-árido brasileiro exibe 
um comportamento com níveis de complexidade que desafiam os atuais métodos de análise 
espacial. Este trabalho representa mais um esforço na direção de se melhor compreender tal 
complexidade. A área estudada foi a da bacia do rio Jacuípe, sub-bacia do rio Paraguaçu no estado 
da Bahia. As séries temporais de precipitação mensal de 46 estações pluviométricas no período 
compreendido entre 1965 e 1990, foram estudadas sobre três pontos de vista metodológicos: a 
estatística clássica, a geoestatística e a partir de matrizes de correlação de Pearson. Os resultados 
confirmam a alta complexidade da região, não sendo possível, a partir da estatística clássica e da 
geoestatística para densidade da rede pluviométrica existente, a identificação de padrões de 
dependência espacial que possibilitem uma caracterização da área estudada. O método das matrizes 
de Pearson sugere que a dinâmica da pluviometria na região exibe padrões não locais de correlação 
o que aponta na direção da elaboração de novos métodos que considerem o paradigma da 
casualidade não local. 

ABSTRACT --- The space distribution of the rainfall records in the Brazilian semi-arid shows a 
behavior with complexity levels that resists to the current methods of space analysis. This work 
represents an effort in the direction of better understanding such complexity. The studied area was 
the Jacuípe river basin, Paraguaçu river sub-basin in the state of the Bahia. Monthly precipitation of 
historical series in 46 rainfall stations in the period between 1965 and 1990, had been studied with 
three methodological points of view: the classic statistics, the geostatistics and with matrices of 
Pearson correlation. The results confirm the high complexity of the region, not being possible, from 
the classic statistics and geostatistics methods, the identification of patters of space dependence that 
make possible the characterization of the area. The matrices of Pearson method suggests that the 
dynamics of the rainfall distribution in the region shows a non local correlation patter, what points 
in the direction of the elaboration of new methods that consider the paradigm of the not local 
causality. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A caracterização espacial e temporal da precipitação, como forma de estabelecer o 

comportamento hídrico de uma região, torna-se mais importante na medida em que se percebe uma 

alta variabilidade na sua ocorrência, inviabilizando a utilização de valores médios para subsidiar os 

estudos em recursos hídricos. 

Na região Nordeste, onde as chuvas são muito freqüentemente de tipo convectivo, a 

variabilidade espacial das precipitações é muito elevada. Essa irregularidade e a deficiência do 

índice pluviométrico dessa região podem ser explicadas pela localização dessa região quando 

analisada a circulação atmosférica das massas de ar e o relevo, pois se apresenta como ponto de 

encontro das massas de ar, que têm sua ação parcialmente neutralizada pelas barreiras orográficas e 

perda de umidade no seu deslocamento (QUADRO, 2002). 

Cabe ressaltar, entretanto, que dada a grande variabilidade nos regimes de precipitação para 

diferentes regiões do Nordeste, identifica-se mais de um mecanismo responsável pela distribuição 

espacial e temporal da chuva nessa região, a exemplo da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), sistema meteorológico que mais influencia nesse regime pluviométrico, os vórtices 

ciclônicos, assim como os fenômenos El Niño e La Nina (SAMPAIO, 2002).  

Para o estudo pluviométrico é necessária a disponibilidade de séries históricas de dados em 

diversos pontos da região, para se determinar valores característicos que representem o seu 

comportamento e a utilização de metodologias apropriadas que consigam detectar e descrever a 

espacialização da ocorrência de chuva no semi-árido. Para a determinação de valores médios, o 

método mais utilizado na hidrologia é o Polígono de Thiessen, que determina a área de influência 

dos postos existentes como peso para aplicação da média ponderada das chuvas nesses postos 

(WANIELISTA, 1997). Entretanto, a extrapolação de medidas pontuais de chuva, em regiões de 

clima semi-árido, visando a estimativa da distribuição espacial em áreas extensas necessita 

incorporar fatores que descrevam a dependência espacial possibilitando a obtenção de modelos de 

interpolação mais robustos. 

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a dependência espacial 

da precipitação da bacia do rio Jacuípe, sub-bacia do Rio Paraguaçu, no estado da Bahia, 

verificando a utilização da geoestatística e de matrizes de correlação de Pearson como ferramentas 

para a identificação de padrões de comportamento na ocorrência de chuva. 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

Como o processo da chuva em uma localidade pode ser originado a partir de diferentes 

mecanismos, este pode apresentar alta variabilidade de um evento para outro interferindo na 
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estimativa de uma média. Quando a disponibilidade do dado é escassa o método aplicado pode não 

ser satisfatório.  De fato, a informação obtida pode introduzir erros de distorção em estimativas de 

da variância experimental. Isso gera estimativas irreais na relação entre a precipitação em diferentes 

pontos com um estudo regional desse fenômeno (BACCHI, 1995). 

Para a caracterização de bacias hidrográficas recorre-se às informações obtidas em postos de 

observação situados dentro ou no entorno da bacia. Os métodos comumente utilizados para 

determinar a precipitação média de uma área são: (i) Método da média aritmética simples: que 

considera todos os postos de observação situados no interior da área de estudo, dando a eles o 

mesmo o peso de ponderação; (ii) Método de Thiessen: que considera a não uniformidade da 

distribuição espacial dos postos de observação e determina um valor de ponderação, baseado num 

procedimento puramente gráfico, para o cálculo da média; e (iii) Método das Isoietas: que consiste 

no traçado de linhas de igual precipitação, traçadas para um evento ou para uma duração específica 

e obtidas a partir de interpolação linear dos dados coletados nos diversos postos de observação. 

O método de Thiessen é bastante utilizado, porém só se torna adequado quando o numero de 

estações é grande, o que, geralmente, não ocorre devido tanto ao custo de implantação coma às 

dificuldades de manutenção e operação. Gomes e Silans (2000) utilizaram uma rede de 

pluviômetros densa, localizados em torno da bacia hidrográfica do rio Gramame no litoral 

Paraibano, para comparar o cálculo do valor médio da precipitação em diversos métodos incluindo 

a Krigagem ordinária que é um dos métodos de interpolação advindos da geoestatística. O método 

clássico de Thiessen estimou corretamente a precipitação média. No entanto, os resultados 

apresentados mostram que erros significativos podem surgir, para algumas sub-bacias ou caso o 

número de postos pluviométricos for menor. 

Rodrigues e Silans (2001) indicam o uso da geoestatística para a análise dessa variabilidade. A 

geoestatística permite analisar a dependência espacial entre amostras pontuais, através de uma 

ferramenta chamada semivariograma, assim como estimar valores da variável em estudo para os 

locais não amostrados no campo, sem tendência e com variância mínima, através da técnica de 

Krigagem (TRARBACH, 2004). Desta forma, é possível a obtenção de mapas de isolinhas e mapas 

tridimensionais da variável analisada. 

Goovaerts (2000) utilizou a geoestatística multivariada para incorporar a elevação na predição 

espacial da chuva de Portugal utilizando dados de 36 estações climáticas. Seus resultados 

confirmaram a necessidade de se utilizar ferramentas que avaliem essa dependência espacial em 

contraponto a utilização do método de Thiessen. Buytaert (2006) reforça essa conclusão, avaliando 

a extrapolação de dados pontuais em região montanhosa.  

Bacchi (1995) avaliou a significância espacial da chuva e seus efeitos na função de correlação, 

utilizando a teoria dos semivariogramas adotados na geoestatística seguindo da análise dos efeitos 
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meteorológicos e orográficos, da agregação da escala espaço-temporal e discussão da densidade da 

rede. Foram analisadas duas áreas diferentes de Lombardia no norte da Itália, com características 

montanhosas. Este autor indica o uso da função de correlação por representar uma forma 

adimensional da covariância entre valores de um processo em diferentes pontos na área de estudo, 

permitindo que a intensidade da relação em diferentes pares possam ser comparados diretamente. 

Bacchi (1995) relata ainda que o conhecimento da correlação espacial entre pares da chuva é 

essencial em muitas aplicações teóricas e práticas, a exemplo da estimativa da precipitação regional 

média a partir de dados pontuais. Argumenta  que embora o método de Thiessen seja pioneiro, suas 

estimativas devem ser complementadas com o uso da função correlação e conclui que para a região 

de estudo.  A correlação espacial da chuva decresce com a distância, mas existe um forte 

comportamento aleatório em parte de sua área de estudo.  

Buytaert (2006) estabelece a relação entre o coeficiente de correlação de Pearson e a distância 

(correlograma) para complementar a análise espacial realizada pela geoestatística, obtendo um bom 

ajuste logarítmico. Estações pluviométricas com distancias menores que 4 km apresentaram fortes 

correlações (R2 entre 0,8 e 0,98). Para distâncias maiores essa correlação decresce até 0,4. Dessa 

forma, os autores concluem que a abrangência da maioria dos eventos não excede 4 km, sendo 

ainda menor para regiões com acentuadas irregularidades topográficas. Outra conclusão desse 

trabalho é que uma tendência regional significante para o comportamento da chuva foi encontrada 

apenas para os meses úmidos. Na estação seca a chuva apresentou comportamento muito mais 

errático. 

3 – ÁREA DE ESTUDO 

A bacia do rio Jacuípe, é a maior contribuinte do rio Paraguaçu, com escoamento no sentido 

geral oeste-leste, totalizando uma área de drenagem de 12.163 km², com 36 municípios, parcial ou 

totalmente inseridos na bacia (Figura 1). 

A área de estudo tem grande importância para o Estado da Bahia, apresentando uma 

complexidade elevada de gerenciamento e planejamento dos seus recursos hídricos, devido 

principalmente a: i) intermitência do rio principal em quase todo seu curso, ii) à existência de dois 

importantes reservatórios (França e São José do Jacuípe), iii) à intensa atividade industrial no trecho 

baixo e, iv) ao alto grau de comprometimento das vazões regularizadas pelas barragens no 

atendimento às demandas.  

O rio Jacuípe possui comprimento total de 437 km, nasce na Chapada Diamantina, no 

município de Morro do Chapéu, atravessa a região semi-árida, até a confluência com o rio 

Paraguaçu nas proximidades do lago formado pela barragem de Pedra do Cavalo, situando-se na 

parte central norte da bacia do rio Paraguaçu. 
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Figura 1 – Localização da Bacia do rio Jacuípe. 
 

A bacia do rio Jacuípe compreende uma área extensa inserida na região semi-árida.  No 

entanto, as modificações no relevo e na geologia permitem que existam variações climáticas ao 

longo da bacia, apresentando maiores teores de umidade nas suas extremidades devido à: i) 

proximidade da Chapada Diamantina nas suas nascentes com chuvas totais anuais em torno de 

800mm, e ii) ao Recôncavo próximo à confluência com o rio Paraguaçu, com totais anuais de chuva 

por volta de 1.300mm. Sua parte central apresenta, todavia, regiões onde as chuvas são muito 

escassas (700 a 500mm anuais), ocorrendo períodos longos de seca. A amplitude térmica é inferior 

a 5ºC e média a temperatura média anual superior a 23ºC. 

4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho foi feito o levantamento dos dados de precipitação da região 

no banco de dados da Agência Nacional de Águas - ANA (Hidroweb) e da Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE. 

Como critérios para seleção das estações, foram considerados: i) possuir área de influência na 

bacia, determinada pelo método dos polígonos de Thiessen; e ii) não estar afastadas mais de 100 km 

do perímetro da bacia. Esse levantamento resultou num total de 90 estações que foram analisadas 

visando a definição de um período que englobasse um maior número de estações de acordo com a 

extensão de sua serie histórica. Esse procedimento limitou o estudo a 46 estações, apresentadas na 

Figura 2, com período definido pelo intervalo de 1965 a 1990, não coincidente para todas as 

estações. Para o período mais recente, não foi encontrado um número de estação suficiente que 

permitisse a caracterização da precipitação na área de estudo (apenas 8 para os 14.000 km2 

analisados). 
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Figura 2 – Localização das estações pluviométricas da bacia do Rio Jacuípe. 

 
Foi realizada uma análise estatística dos dados coletados com o objetivo de avaliar a variação 

das chuvas mensais, calculados os parâmetros descritivos: média, valores mínimos e máximos, 

desvio padrão e coeficiente de variação. Realizou-se um teste de hipótese para diferenças de médias 

(ANOVA), visando determinar quais estações possuem, em média, comportamento estatístico 

semelhante. 

Devido a não coincidência temporal nas séries históricas das estações, dividiu-se o período 

(1965 a 1990), em 3 intervalos, agrupando em cada um deles o maior número de estações que 

possuíam registros de chuva. Agrupados da seguinte forma: 

• Intervalo 1 – de 1965 a 1974 – com 36 estações; 

• Intervalo 2 – de 1975 a 1984 – com 30 estações; 

• Intervalo 3 – de 1985 a 1990 – com 31 estações. 

Foi feita a definição do período úmido e seco dentro de cada ano que constituiu a série de 

dados, na tentativa de melhor avaliar a dependência espacial da precipitação, devido a grande 

irregularidade na ocorrência de chuva e da concentração das chuvas em curtos intervalos de tempo 

(3 a 5 meses), característica comum à regiões de clima semi-árido.  

O período úmido foi constituído pelo total de chuva dos meses de novembro a março, meses 

que apresentarem, na maior parte dos anos analisados nas 46 estações, os valores mais elevados de 

chuva, ficando o período seco definido pelo total de chuva dos meses de abril a outubro. 
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Para cada um dos intervalos descritos acima, foram calculados semivariogramas anuais, 

considerando o período úmido e seco de cada ano hidrológico. De acordo com Vieira (1995), a 

função do semivariograma que expressa a dependência espacial entre observações pontuais pode ser 

definida como: 

∑
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Onde: 

• N(h) – é o número de pares de valores medidos, z(xi) e z(xi+h), separados por uma 

distância h; 

• z(xi) e z(xi+h) – são valores da i-ésima observação da variável, coletados nos pontos xi 

e xi+h (i=1,...,n), separados por uma distância h. 

O esperado é que observações mais próximas geograficamente tenham um comportamento 

mais semelhante entre si, e que o semivariograma aumente com a distância. Os parâmetros 

encontrados no semivariograma são: 

• Alcance (a): distância em que as amostras apresentam correlação espacial; 

• Patamar (C): é o valor do semivariograma correspondente a seu alcance. Deste ponto 

em diante, considera-se que não existe mais dependência espacial entre as amostras; 

• Efeito Pepita (C0): descontinuidade do semivariograma para distâncias menores do 

que a menor distância entre as amostras. 

• Contribuição (C1): é a diferença entre o patamar (C) e o efeito pepita (C0). 

Após a determinação dos semivariogramas são aplicados modelos teóricos de ajuste, sendo os 

mais comuns apresentados abaixo: 
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• Exponencial: 
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• Gaussiano: 
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Estes modelos são ajustados de forma interativa e relacionam a distância entre os pontos 

amostrais com a variância entre as observações e são utilizados para a determinação de pesos em 

métodos de interpolação, tal qual a Krigagem. 

O alcance do semivariograma, distância a partir da qual as amostras não apresentam mais 

dependência espacial, pode ser utilizado como: i) critério para seleção de estações a serem 

utilizadas para preenchimento de falhas; e ii) limite de modelos de interpolação e localização de 

novas estações. 

Além dos semivariogramas, também foram determinadas as matrizes de correlação de Pearson 

(rx,y) para os dados de chuva mensal observados nas estações pluviométricas em cada intervalo de 

tempo. O coeficiente de correlação é definido por Haan (1977), como uma medida de dependência 

linear entre duas variáveis (x, y) e pode ser expresso pela seguinte equação: 
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Onde: 

• xs  = Desvio padrão amostral da variável x; 

• ys
 = Desvio padrão amostral da variável y; 

• yxs ,  = Covariância amostral entre x e y. Calculada conforme equação abaixo: 

( )( ) ( )1/
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Valores de yxr ,  iguais a ±1 indicam que x e y são perfeitamente relacionadas por uma função 

linear. Se yxr ,  = 0, x e y são linearmente independentes, podendo haver outro tipo de relação entre 

essas variáveis. 

Nesta análise, o período de 1965 a 1990 foi dividido em intervalos iguais de 5 anos, uma vez 

que o valor de rx,y depende do número de observações. Para cada um desses períodos foi calculada a 

matriz de correlação para identificação dos pares de estação que apresentassem correlação 

significativa (rx,y > 0,7), o que possibilitou plotar a distribuição das distancias entre estações 

considerando o número total de pares de estações e o número de pares de estações com correlação 

acima de 70%.  
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Para a estimativa da dependência espacial entre as estações pluviométricas foi construído o 

correlograma (representação da variação do coeficiente de correlação com a distância). Para essa 

análise, utilizou-se o número de pares de estações em termos relativos, ou seja, em porcentagem, 

permitindo assim uma comparação dos resultados encontrados. 

Pra a visualização espacial do comportamento da correlação na área da bacia do rio Jacuípe e 

identificação dos padrões de comportamento da ocorrência da chuva, foram confeccionados mapas 

com as conexões entre os postos que apresentaram valores de correlação acima de 70%, 

estabelecendo a rede de correlação da região. 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para o estudo da variabilidade da precipitação na bacia do rio Jacuípe a primeira dificuldade 

encontrada foi a disponibilidade de dados históricos, o que impossibilitou a avaliação do 

comportamento desse fenômeno em períodos mais recentes e, ainda, exigiu o fracionamento do 

período analisado em intervalos para aproveitar ao máximo as informações disponíveis.   

Essa alta variabilidade foi confirmada inicialmente com a caracterização estatística das chuvas 

mensais de cada estação, onde o resultado apresentado pelo teste de hipótese para diferença de 

médias (ANOVA) indica que as chuvas na área da bacia não seguem um padrão homogêneo, sendo 

consideradas estatisticamente diferentes (p-valor<0,05). 

 Em conjunto com as informações referentes ao posicionamento das estações, pôde ser 

observou-se que existem postos próximos com comportamento bem diferenciado (p-valor<0,05), 

como é o caso do par (1140021 – 1140024), afastado cerca de 40 km, em contraste com o par 

(1140024 – 1238033) afastado 270 km e com comportamento médio bastante próximo (p-

valor>0,05). 

Apesar da divisão entre período úmido e seco, o comportamento ano a ano não apresentou 

homogeneidade quanto a essa característica, havendo anos que no período de abril a outubro 

(classificada como seco no presente trabalho) foi observado um volume precipitado maior que no 

período de novembro a março (classificado como úmido). Durante os anos avaliados o acumulado 

de chuva para o período úmido variou de 289 mm a 2147 mm e para o período seco de 209 mm a 

1580 mm. Esse comportamento temporal embute mais complexidade na análise da variabilidade 

espacial.  

As análises estatísticas revelaram que no período seco o coeficiente de variação para o 

acumulado da chuva de cada ano observado nas diversas estações foi maior que no úmido, 

apresentando valores anuais entre 41 e 76% para o período seco, em comparação com os valores 

anuais entre 29 a 61% para o úmido.  Esses valores ainda caracterizam que a média da precipitação 
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na área da bacia não é representativa para o acumulado dos meses secos. O desvio padrão entre as 

chuvas totais das estações no período úmido e seco confirma essa análise, sendo o desvio médio da 

série para o período úmido de 157 mm e 205 mm para o período seco. 

Os valores elevados obtidos para o coeficiente de variação de cada estação (maior que 69) 

denota a falta de representatividade da média ao longo do período de observações, definindo uma 

alta variabilidade também no aspecto temporal nesses pontos de medidas. 

Diante desse cenário, caracterizado pela alta variabilidade espacial da precipitação e pela 

dificuldade da estatística básica em detectar uma dependência entre a ocorrência dos eventos nas 

diversas estações a metodologia da geoestatística, com a construção dos semivariogramas, para os 

períodos úmidos e secos. Para representar essa aleatoriedade no presente artigo foi elaborado o 

semivariograma de cada período nos três intervalos de anos, utilizando a chuva acumulada média, 

conforme apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 – Semivariogramas dos períodos analisados 
 

Verifica-se que o comportamento da relação espacial entre as estações não apresenta nenhum 

padrão de dependência que justifique o ajuste de funções e determinação do alcance. Essa mesma 
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análise foi realizada para cada ano dos intervalos estudados na tentativa de encontrar um padrão 

predominante de comportamento espacial, identificando anos com eventos que apresentaram uma 

dependência espacial, entretanto o resultado foi similar ao anterior, sem a possibilidade de um 

ajuste satisfatório de modelo teórico. Uma última análise foi, ainda, realizada utilizando a chuva 

mensal, o que confirmou o comportamento aleatório dos semivariogramas. 

Dessa forma o alcance da representatividade das estações não pode ser verificado, indicando a 

princípio que a distância entre as estações (distribuição espacial da rede pluviométrica) não é 

suficiente para detectar a dependência espacial da chuva na área da bacia do rio Jacuípe utilizando a 

geoestatística. 

Para uma melhor investigação do comportamento apresentado pelos semivariogramas, foram 

construídas matrizes de correlação das chuvas mensais entre os pares de estações, dividindo agora o 

período de análise (1965 a 1990) em intervalos iguais de 5 anos. A utilização destas matrizes 

juntamente com as coordenadas das estações possibilitou a identificação da distribuição da distância 

entre as estações pluviométricas da região estudada considerando tanto o número total de pares de 

estação como considerando apenas a distância das estações que apresentaram correlação acima de 

0.7. 

A Figura 4 apresenta o comportamento geral do período analisado (1965 a 1990) considerando 

a correlação das chuvas mensais entre as estações. As distâncias foram divididas em classes de 15 

km de intervalo. Pela representação gráfica do total de pares de estações, verifica-se a área de 

estudo possui uma distribuição de estações que abrange distâncias de até 285 km, apresentando um 

comportamento mais homogêneo em termos de quantidade de pares com uma dada distância até 

aproximadamente 225 km. Quando se verifica a distribuição dos pares com correlação acima de 0.7, 

identifica-se um pico nas distâncias entre estações localizadas de 30 e 45 km e uma queda 

significativa para distâncias superiores a 105 km.  
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Figura 4– Distribuição das distâncias entre as estações pluviométricas 
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Analisando essa distribuição dos pares com correlação acima de 0.7 separadamente para cada 

intervalo de 5 anos, percebe-se: (i) para o intervalo de 1964 a 1969 um comportamento similar a 

análise geral; (ii) para o intervalo de 1970 a 1974 uma queda significativa da quantidade de estações 

com correlação significativa para distância entre pares superiores a 60 km; (iii) para o intervalo de 

1975 a 1979 essa que ocorre com 75 km; (iv)  para o intervalo de 1980 a 1984 um comportamento 

similar a análise geral, porem com um pico de pares com distancias entre 150 e 165 km; e (v) para o 

intervalo de 1985 a 1990 comportamento similar a análise geral. 

Outro gráfico obtido foi o correlograma (correlação versus a distância) apresentado nas 

Figuras 5 a 9 para cada intervalo de análise. A tendência esperada para esse gráfico é um 

comportamento descendente, ou seja, a medida que a distância for aumentando as correlações 

diminuem. Entretanto, o que pôde se observar é uma nuvem aleatória dessas correlações, com 

exceção de uma tendência discreta para o intervalo de 1970 a 1974, que apresentou também a maior 

parte dos pontos abaixo da linha de rx,y igual a 0.7.  
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Figura 5 – Representação do coeficiente de correlação em função 
da distância entre os pares de estação – intervalo de 1965 a 1969 
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Figura 6 – Representação do coeficiente de correlação em função 
da distância entre os pares de estação – intervalo de 1970 a 1974 
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Figura 7 – Representação do coeficiente de correlação em função 
da distância entre os pares de estação – intervalo de 1975 a 1979 
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Figura 8 – Representação do coeficiente de correlação em função 
da distância entre os pares de estação – intervalo de 1980 a 1984 
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Figura 9 – Representação do coeficiente de correlação em função 
da distância entre os pares de estação – intervalo de 1985 a 1989 

 

A análise visual da distribuição espacial desses resultados foi realizada por meio do 

mapeamento da rede de correlação (considerando os coeficientes de correlação maiores que 0,7) 

para identificação dos padrões de comportamento da ocorrência da chuva, conforme mostrado nas 

Figuras 10 a 14. 
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Figura 10 – Rede de correlação do intervalo de 1965 a 1969 

 
A rede de correlação para o intervalo de 1965 a 1969 apresentou densidade maior nos 

extremos, ficando as estações do trecho médio da bacia sem se correlacionar com suas vizinhas. 

Esse trecho médio apresenta o clima mais árido da região com chuvas mais escassas e concentradas. 

 

 

 
Figura 11 – Rede de correlação do intervalo de 1970 a 1974  

 
Para o intervalo de 1970 a 1974, o traçado da rede de correlação apresenta estações na parte 

central sem conexões e uma densidade menor que a anterior. Apesar de no correlograma desse 
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intervalo ter aparecido uma tendência de decrescimento da correlação com a distância, percebe-se 

nessa rede a presença de linhas que ligam o trecho alto (oeste) e baixo da bacia (leste), sem 

apresentar boas correlações com o trecho médio, onde localiza a maior parte das estações sem 

conexão. 

 

 
Figura 12 – Rede de correlação do intervalo de 1975 a 1979 

 
A rede da Figura 12 apresenta o traçado diferente das demais para o trecho baixo da bacia, 

onde as estações perdem suas conexões.  

 
Figura 13 – Rede de correlação do intervalo de 1980 a 1984 
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A rede da Figura 13 apresenta uma densidade significativa, alterando os traçados anteriores e 

conferindo a parte central da bacia mais conectividade. Em contradição com a tendência da 

variabilidade ser menor para períodos mais úmidos, constatou-se que nos anos de 1980 a 1984 

houve um menor volume precipitado acumulado em comparação aos demais intervalos analisados 

e, no entanto, foi a rede que apresentou mais densidade de conexão. Esse fato pode ser explicado 

pela tendência do coeficiente de Pearson ser maior quando acontece em eventos de maior 

intensidade em vez dessa chuva ocorrer de forma distribuída. 

A rede do intervalo de 1985 a 1990 mostrada na Figura 14, tem um traçado mais denso no 

trecho alto da bacia e com varias estações apresentando apenas uma conexão nos demais trechos.  

 

 
Figura 14 – Rede de correlação do intervalo de 1985 a 1990 

 
Verifica-se com esse mapeamento, a inexistência de um padrão de comportamento na área de 

estudo para a ocorrência de chuva, considerando a rede pluviométrica existente. Essa análise 

confirma a alta variabilidade da chuva na região semi-árida, onde a rede de monitoramento com o 

espaçamento analisado não consegue detectar uma dependência espacial dos eventos de chuva. 

Para cada intervalo de 5 anos, a rede de correlação apresentou uma configuração distinta. Foi 

verificado que para períodos mais úmidos a rede tem mais conexões, a exemplo do intervalo de 

1980 a 1984. Em todas as redes houve estações que não apresentaram correlação com as demais, e 

estação que apresentaram correlações mais significativas com estações mais distantes.  Isto indica 

que, a dependência espacial exibe padrões não locais para a base de dados disponível. 
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6 – CONCLUSÕES 

 Dada a acentuada variabilidade espacial encontrada, na analise da precipitação na bacia do 

rio Jacuípe, conclui-se que o uso de um valor médio para representar sua área não é adequado e que 

a densidade da rede de estações não é suficiente para identificar a dependência espacial da chuva no 

semi-árido, através da analise do semivariogramas experimentais. 

 Pelas analises realizadas e características dos mecanismos formadores das precipitações na 

região, percebe-se, ainda, a necessidade de separar os eventos chuvosos em função do movimento 

das massas de ar que lhes deram origem para minimizar a variância de estimação da precipitação 

média sobre uma determinada área. 

 A presença de correlações significativas entre estações mais distantes em vez de ocorrer com 

estações vizinhas indica que a dependência espacial exibe padrões não locais. Esse aspecto está 

sendo analisado com a continuidade do presente trabalho com uma avaliação das redes de 

correlação ano a ano, comparando com os mecanismos formadores dos eventos chuvosos. 

A região semi-árida tem carência de uma rede de monitoramento que forneçam dados de 

chuva que melhor defina a variabilidade espacial desse fenômeno, necessitando de investimento na 

rede de monitoramento dessa variável e no uso de novas metodologias que otimizem as informações 

existentes. 
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