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RESUMO - A análise estatística dos dados de chuvas é uma ferramenta utilizada com o objetivo de 

facilitar a identificação de grupos homogêneos. Esses grupos podem revelar a forma de atuação do 

regime pluviométrico em uma determinada região. Este trabalho teve como objetivo a identificação 

de regiões homogêneas para a Região Hidrográfica da Calha Norte no Estado do Pará, utilizando 

dados de precipitação de 27 estações pluviométricas. O critério para a escolha das estações 

pluviométricas baseou-se nos dados de chuva com período acima de dois anos. Empregou-se neste 

trabalho o método hierárquico aglomerativo de Ward, tendo como medida de similaridade a 

distância euclidiana. Os resultados possibilitaram a geração de cinco grupos homogêneos sobre a 

região da Calha Norte. Embora a distribuição das estações pluviométricas não tenha sido 

espacialmente uniforme em toda a região, foi possível encontrar uma similaridade nos valores das 

precipitações dos grupos homogêneos formados, o que representa uma contribuição importante para 

trabalhos futuros, pois sua utilização contribui de maneira significativa na falta de monitoramento 

de alguns postos pluviométricos. 

ABSTRACT - Statistical analysis of rainfall data is a tool to use to facilitate the identification of 

homogeneous groups. These groups can reveal the form of action of rainfall in a region. The 

objective of this study is identifying homogeneous regions for the Hydrographic Region of the 

Calha Norte in the State of Pará, using precipitation data of 27 rain gauge stations. The criterion for 

the selection of 39 rain gauge stations was based on rainfall data with up period of two years. The 

method hierarchical clustering - Ward was employed in this work, having the Euclidean distance as 

similarity measure. The results generated five homogeneous groups on the region of the Calha 

Norte. Although the distribution of rain gauge stations was not spatially uniform in the region, it 

was possible to find a similarity in the values of precipitation of homogeneous groups formed, 

representing an important contribution to future work, this can contribute to monitoring to some 

rain gauge stations without information. 

Palavras-Chave: Amazônia, Regiões homogêneas, Análise de Cluster. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A região hidrográfica estudada foi a da Calha Norte (Figura 1), localizada no Estado do Pará, 

ocupando uma área de 21,5% do Estado, sendo constituída pelas bacias do rio Nhamundá, 

Trombetas, Cuminapanema, Maicuru, Paru e Jari. A região é formada pelos seguintes municípios: 

Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Faro, Terra Santa, Curuá, Monte Alegre, Prainha e Almeirim 

(SEMA, 2008). 

 

Figura 1 - Mapa hidrográfico da Região Calha Norte 

 

Nesta região há uma grande carência de estudos sobre as características do regime de chuva 

devido à falta de monitoramento de dados nas estações pluviométricas. Tal problema é causado, em 

parte, pela dimensão da região, o que aumenta os custos da implantação e operacionalização da 

rede, bem como os custos de logística de deslocamento das equipes de técnicos incumbidos das 

medições e coleta de dados para a análise do comportamento das precipitações que é fundamental 

para os estudos hidrológicos. 

Uma alternativa para contribuir a solução deste problema, é o desenvolvimento de modelos de 

estimação de chuvas em regiões sem postos pluviométricos. Para tal, um pré-requisito incontornável 

é a análise estatística dos dados de chuvas, uma ferramenta útil e utilizada com o objetivo de 

facilitar a identificação de regiões homogêneas onde podem revelar a forma de atuação do regime 

pluviométrico. 

Para a identificação dos grupos homogêneos nesta região, usou-se a análise estatística de 

agrupamento chamada Cluster. Segundo Malhotra (2006), a análise de agrupamento, ou análise de 

clusters, 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 
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ser semelhante entre si, mas diferentes de objetos em outros agrupamentos. Os resultados 

possibilitaram a geração de cinco grupos homogêneos sobre a região hidrográfica Calha Norte. 

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 - Coleta e análise de dados 

As séries de dados pluviométricos para este estudo foram obtidas junto à Agência Nacional de 

Águas – ANA, a partir do sistema de informações hidrológicas (Hidroweb). Foram selecionadas 27 

estações pluviométricas da Região Hidrográfica da Calha Norte, distribuídas espacialmente ao 

longo da região. O conjunto de estações pluviométricas foi organizado em uma tabela, indicadas por 

meio de código, latitude e longitude, e com as correspondentes séries históricas das precipitações 

pluviais (Tabela 1). O critério utilizado para a escolha das séries pluviométricas foram dados de 

chuvas com período acima de 2 anos. O restante das estações não foi utilizado no trabalho por 

apresentarem falhas nos registros de dados. 

Tabela 1 – Estações Pluviométricas – Região Hidrográfica Calha Norte 

Nº CÓDIGO POSTO PLUVIOMÉTRICO LATITUDE LONGITUDE 
PERÍODO DE 

OBSERVAÇÃO 

1 00057000 Aldeia wai-wai -0:41:43 -57:58:27 1995-2002 

2 00154003 Alenquer -1:56:34 -54:44:21 1991-2007 

3 00154002 Alenquer -1:56:0 -54:46:0 1981-1984 

4 00152005 Almeirim -1:31:35 -52:34:42 1996-2007 

5 08154000 Apalai 1:13:13 -54:39:22 1990-2008 

6 00154000 Arapari -1:46:25 -54:23:50 1973-1988 

7 00154001 Boca do Inferno -1:30:0 -54:52:17 1991-2006 

8 00157000 Cachoeira da Porteira Conj. 1 -1:5:15 -57:2:49 1993-2004 

9 00255000 Curuai -2:16:6 -55:28:50 2002-2007 

10 00152006 Fazenda Bela Vista -1:4:55 -53:9:27 1991-1999 

11 00053000 Fazenda Paquira -0:25:0 -53:42:0 1973-1988 

12 00151000 Jarilândia -1:7:24 -51:59:47 1991-2007 

13 00256001 Juruti -2:9:8 -56:5:15 1993-2007 

14 08156001 Kuxare 1:41:45 -56:3:54 2000-2008 

15 00054000 Lajeiro -0:58:0 -54:26:0 1981-1983 

16 00254002 Monte Alegre -2:0:8 -54:4:35 1975-1990 

17 00155001 Óbidos -1:54:5 -55:31:7 1981-1997 
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18 00155000 Oriximiná -1:45:35 -55:51:41 1992-2007 

19 00254010 Paraná Rio Amazonas -2:15:46 -54:31:28 2005-2007 

20 00156001 Porto Trombetas -1:27:30 -56:23:0 2005-2007 

21 00156002 Porto Trombetas -1:27:20 -56:24:9 2004-2008 

22 00157002 Português -1:52:6 -57:3:2 2004-2008 

23 00153000 Prainha -1:48:4 -53:28:48 1997-2008 

24 00152004 Recreio -1:17:0 -52:58:0 1983-1985 

25 00253000 Santa Cruz -1:10:44 -53:35:58 1994-2003 

26 00155002 Vila Curua -1:53:17 -55:6:56 1995-2007 

27 00156000 Vista Alegre Conj. 2 -1:7:49 -56:3:12 1994-2004 

FONTE: ANA – HIDROWEB 2010 

2.2 - Escolha das variáveis independentes 

Foram selecionadas 6 variáveis: latitude, longitude, altitude, média anual de precipitação, 

número médio anual de dias com precipitação maior que 0 mm e número médio anual de dias com 

precipitação maior ou igual a 1 mm. As informações sobre longitude e latitude foram obtidas 

através do programa ArcGis 9.3
®
. A altitude foi coletada no site do Hidroweb – ANA. Para a 

determinação das varáveis relativas a informações de precipitação, supramencionadas, foram 

realizados cálculos através da planilha Microsoft Excel
®
. Nesse caso, a média anual de precipitação 

é uma das variáveis estatísticas da análise de agrupamento que representa o regime de chuva da 

estação pluviométrica (objeto). E as variáveis: número médio de dias anual com precipitação maior 

que 0 mm; e, número médio de dias anual com precipitação maior ou igual a 1 mm; são variáveis 

estatísticas, que representam a intensidade e a variabilidade da precipitação pluvial em variados 

meses do ano. Representando assim as características utilizadas para comparação das estações 

pluviométricas (objetos) na análise de agrupamento. As análises estatísticas foram feitas utilizando-

se o aplicativo Statistic 6.0
®
, desenvolvido pela “StatSoft”. 

 

2.3 - Análise de Agrupamento: Análise de Cluster 

A análise de agrupamento tem por finalidade reunir, segundo um critério de classificação, os 

indivíduos (ou objetos, locais, amostra, entre outros) em vários grupos, de tal forma que exista 

homogeneidade dentro de um grupo e heterogeneidade entre grupos (Cruz, 1997). 

Para determinar a divisão preliminar dos postos pluviométricos em regiões homogêneas na 

Região hidrográfica da Calha Norte, utilizou-se a técnica multivariada denominada Análise de 

Agrupamento – Análise de Cluster recomendada por Hosking e Wallis (1997), onde o principal 

objetivo é agrupar indivíduos (ou variáveis) baseados em suas características (Hair et al., 1998). A 

../../../../../../../Heder/Desktop/Trabalhos/LUCIANA_PESQUISA%20PIBIC/Pesquisa_PIBIC/Séries%20Pluviométricas/Região%20Calha%20Norte1pronta.xls#'Paraná Rio Amazonas 00254010'!A1
../../../../../../../Heder/Desktop/Trabalhos/LUCIANA_PESQUISA%20PIBIC/Pesquisa_PIBIC/Séries%20Pluviométricas/Região%20Calha%20Norte1pronta.xls#'Porto Trombetas 156001'!A1
../../../../../../../Heder/Desktop/Trabalhos/LUCIANA_PESQUISA%20PIBIC/Pesquisa_PIBIC/Séries%20Pluviométricas/Região%20Calha%20Norte1pronta.xls#'Porto trombetas 156002'!A1
../../../../../../../Heder/Desktop/Trabalhos/LUCIANA_PESQUISA%20PIBIC/Pesquisa_PIBIC/Séries%20Pluviométricas/Região%20Calha%20Norte1pronta.xls#'Prainha 153000'!A1
../../../../../../../Heder/Desktop/Trabalhos/LUCIANA_PESQUISA%20PIBIC/Pesquisa_PIBIC/Séries%20Pluviométricas/Região%20Calha%20Norte1pronta.xls#'Recreio 00152004'!A1
../../../../../../../Heder/Desktop/Trabalhos/LUCIANA_PESQUISA%20PIBIC/Pesquisa_PIBIC/Séries%20Pluviométricas/Região%20Calha%20Norte1pronta.xls#'Sta.Cruz 253000'!A1
../../../../../../../Heder/Desktop/Trabalhos/LUCIANA_PESQUISA%20PIBIC/Pesquisa_PIBIC/Séries%20Pluviométricas/Região%20Calha%20Norte1pronta.xls#'Vila Curua 155002'!A1
../../../../../../../Heder/Desktop/Trabalhos/LUCIANA_PESQUISA%20PIBIC/Pesquisa_PIBIC/Séries%20Pluviométricas/Região%20Calha%20Norte1pronta.xls#'Vista alegre conj.2 156000'!A1


 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                   5 

análise de cluster busca maximizar a homogeneidade de objetos dentro de grupos e, ao mesmo 

tempo, maximizar a heterogeneidade entre grupos de objetos. Muitos trabalhos são desenvolvidos 

utilizando esta análise, havendo uma aplicação abrangente em ciências ambientais, segundo Wilks 

(2005) e Xu (2008). 

Identificando os grupos de objetos semelhantes entre as variáveis, segundo algum critério 

definido pelo conjunto de variáveis estudadas, a análise de cluster, pode ser colocada da seguinte 

maneira: 

Seja X = 
  ;....,2;1  um conjunto de variáveis e, E = 

 n ;....,2;1  o conjunto de elementos 

que se deseja agrupar, com base no conjunto X, pode-se determinar uma participação em E em 

grupos g , tal que: 

Se srisr eegee ,,   são semelhantes; 

Se srisir eegege ,,   são dessemelhantes. 

 

2.3.1 - Coeficiente de correlação das variáveis independentes 

A correlação é o índice do grau de covariação entre medidas pareadas (x,y) em um modo 

linear. É expresso como um coeficiente (r), com valores entre -1 e +1. Os coeficientes de correlação 

não dão informação da relação causa e efeito, e só podem ser confiáveis se a relação entre x e y for 

linear. Este coeficiente de correlação amostral de n pares (x1, y1),..., (xn,yn) é dado pela equação 1. 

                                                                          (1) 

E pode ser considerada: 

 Fraca: se 0 ≤ |r| ≤ 0,5. 

 Forte: se 0,8 ≤ |r| ≤ 1 

 Moderada em caso contrário. 

 

2.3.2 - Medidas de dissimilaridade: distância euclidiana 

A comparação de diferentes elementos amostrais poderá ser feita através de medidas 

matemáticas (métricas) que possibilitem a comparação de vetores, como as medidas de distância. 

A medida de similaridade mais utilizada é a distância euclidiana para medir o grau de 

proximidade entre as variáveis estudadas, devendo-se registrar que as distâncias menores indicam 

maior similaridade. A distância euclidiana entre dois elementos é definida pela equação 2. 

                                                (2) 
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2.3.3 - Método Hierárquico de Ward 

O método hierárquico aglomerativo se caracteriza por estabelecer um diagrama bi-

dimensional chamado de dendograma ou diagrama de árvore. Para o agrupamento das variáveis, foi 

utilizado o método de Ward – método aglomerativo. Cada elemento inicia-se representando um 

grupo, e a cada passo, um grupo ou elemento é ligado a outro de acordo com sua similaridade, até o 

último passo, onde é formado um grupo único com todos os elementos. A função distância é dada 

por: 

                                     (3) 

Onde: 

 NU e NW são os números de elementos no grupo U e V, respectivamente; 

 dUW e dVW são as distâncias entre os elementos UW e VW, respectivamente. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise de agrupamento aplicada aos dados pluviométricos referentes às 27 estações dividiu 

a Região Hidrográfica da Calha Norte, em cinco grupos homogêneos, os quais foram determinados 

por cortes transversais no dendograma da Figura 2, baseado no critério matemático de inércia 

(distância entre os grupos) e o estudo prévio da climatologia da região. O critério de corte adotado 

foi aquele em que o número n de grupos formados resulta no maior salto de inércia com relação ao 

precedente n+1. O nível de corte no dendograma estabelecido no estudo foi de 1, ou seja, onde se 

observou o maior nível de similaridade. 

 

Figura 2 - Dendograma usando o método Ward mostrando grupos homogêneos das 27 estações da Região Hidrográfica 

Calha Norte 
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Como resultados da aplicação do método de agrupamento foram obtidos cinco grupos ou sub-

regiões homogêneas (Figura 3), mostrados a seguir: 

O Grupo I é formado pelas estações Apalai (8154000), Óbidos (155001) e Almeirim 

(152005). Chove em média anualmente 1871 mm. 

O Grupo II é representado pelas estações Santa Cruz (253000), Lajeiro (54000), Fazenda Bela 

Vista (152006), Monte Alegre (254002), Arapari (154000), Prainha (153000), Recreio (152004), 

Português (157002), Paraná Rio Amazonas - Boa Vista (254010), Alenquer (154002), Alenquer 

(154003). Chove em média anualmente 1607 mm. 

O Grupo III é formado apenas pela estação Cachoeira da Porteira Conjunto 1 (157000) com 

média anual de 2930 mm. 

O Grupo IV é definido pelas estações Vista Alegre Conjunto 2 (15600), Jarilândia (151000), 

Curuai (255000). Chove em média anualmente 2636 mm. 

O Grupo V é definido pelas estações Kuxaré (8156001), Juruti (256001), Fazenda Paquira 

(53000), Boca do Inferno (154001), Vila Curuá (155002), Oriximiná (155000), Porto Trombetas 

(156002), Porto Trombetas (156001) e Aldeia wai-wai (57000). Chove em média anualmente 2288 

mm. 

 

Figura 3 - Regiões homogêneas de precipitação segundo o método de Ward: 

Região Hidrográfica Calha Norte 

A análise de correlação utilizada neste trabalho, teve como objetivo a verificação do grau de 

correlação entre variáveis independentes. Quando duas ou mais variáveis são altamente 

correlacionadas, e apresentam uma colinearidade, essas convergem para uma mesma informação, 

possibilitando, a possível utilização de uma ou outra variável em questão. Nas situações em que as 
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variáveis não apresentem uma contribuição significativa individualmente, todas deverão ser 

utilizadas, pois em conjunto contribuem significativamente. Para análise de correlação foi levado 

em consideração à distribuição espacial como a localização geográfica (latitude e longitude) de cada 

estação pluviométrica e a altitude como condição física regional para a região da Calha Norte, além 

das outras variáveis mencionadas no item 2.2. 

Assim, foi usada uma correlação mínima de 0,8 para se considerar uma boa correlação na 

Região Hidrográfica Calha Norte (Tabela 2). 

Tabela 2 – Análise de correlação da Região Hidrográfica Calha Norte 

 Longitude Latitude Altitude 
Média anual de 

precipitação 

Nº médio 

anual 

precipitação 

(>0,0mm) 

Nº médio 

anual 

precipitação 

(>=1.0 mm) 

Longitude - 0,29 -0,1 -0,41 -0,32 0,08 

Latitude 0,29 - 0,07 -0,42 -0,36 0,33 

Altitude -0,1 0,07 - -0,15 0,14 0,11 

Média anual de precipitação -0,41 -0,42 -0,15 - 0,39 0,21 

Nº médio anual - 

precipitação (>0,0mm) 
-0,32 -0,36 0,14 0,39 - 0,57 

Nº médio anual - 

precipitação (>=1.0 mm) 
0,08 0,33 0,11 0,21 0,57 - 

 

Observou-se na Tabela 2, que o índice de correlação ficou abaixo de 0,8 para todas as 

variáveis independentes, significando que foi preciso a utilização de todas na determinação de 

grupos homogêneos. 

 

4 - CONCLUSÃO 

O objetivo geral desse estudo foi analisar os grupos homogêneos, ou seja, com características 

semelhantes, através de análise de agrupamento (Cluster), pelo método hierárquico aglomerativo de 

Ward. A técnica de agrupamento foi aplicada aos dados de chuva referentes 27 estações 

pluviométricas da região hidrográfica da Calha Norte que permitiu a identificação de cinco grupos 

ou sub-regiões. O método proposto por Ward determinou uma boa representação espacial das 

regiões homogêneas caracterizadas pelos grupos. 

Embora, a distribuição das estações pluviométricas não tenha sido uniforme em toda a região 

da Calha Norte, foi possível encontrar uma adequada distribuição da precipitação, oferecendo assim 

subsídios para trabalhos futuros na análise do regime de chuvas na região. 
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