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Oseas Machado GOMES1

Guilherme Rocha MOREIRA1

Ricardo Alves de OLINDA2

Carlos Antonio Costa dos SANTOS3

RESUMO: A carência de dados e a má distribuição espacial de postos e estações

meteorológicas tem sido um grande desafio para os pesquisadores na tentativa

de descrever modelos estat́ısticos que possam explicar de forma consistente o

comportamento de certos parâmetros meteorológicos tais como: precipitação,

temperatura, umidade relativa dentre outras, assim como suprir essa carência de dados

para locais ainda não amostrados. A análise de superf́ıcie de tendência utilizada neste

trabalho foi de suma importância para explicar tais parâmetros, alguns critérios foram

utilizados para seleção desses modelos como: O critério de informação de Akaike (AIC),

análise de variância (ANOVA) e o coeficiente de determinação ajustado (R2
a). De

acordo com esses critérios observou-se que as superf́ıcies de tendência que melhor se

ajustaram aos dados de precipitação pluvial do Estado da Paráıba foram as superf́ıcies

cúbicas e de 4ograu. Diante do exposto, pôde-se observar, para alguns meses, que

determinadas regiões apresentaram maiores valores de precipitação pluvial, pois durante

esses peŕıodos é comum a atuação de alguns sistemas meteorológicos como Zona de

Convergência Intertropical (ZCIT) e Vórtices Ciclônicos de Altos Nı́veis (VCAN), pois

se trata do peŕıodo chuvoso nessa região. As estimativas interpoladas pelos modelos

selecionados foram bastante representativas no que se refere ao comportamento espacial

da precipitação em cada localidade durante o peŕıodo analisado. Os mapas dos reśıduos

mostram com exatidão os locais onde ocorreram as menores e as maiores diferenças, ou

seja, onde o modelo apresentou certa dificuldade para estimar valores de precipitação

pluvial, nos demais locais o modelo apresentou resultados consideravelmente próximos
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dos valores observados. As análises foram realizadas por meio do software R com
aux́ılio do pacote spatial .
PALAVRAS-CHAVE: Superf́ıcie de tendência; variabilidade espacial; análise de

variância; mudanças climáticas.

1 Introdução

A região nordeste do Brasil é composta por nove Estados, dentre eles o Estado
da Paráıba com uma área de 56.469, 778 km2 e 223 munićıpios, a maior parte desses
munićıpios encontram-se na região do semiárido. A mesma possui uma população de
aproximadamente 3.766.528 habitantes, distribúıdos numa área de 56.469, 778 km2,
com uma densidade demográfica de 66, 70 hab/km2 (IBGE, 2010). O clima dessa
região é bastante diversificado refletindo diretamente nos diferentes tipos de solo
e vegetação, além de apresentar bastante irregularidade de chuva provenientes de
vários eventos climáticos tais como: secas, veranicos, cheias dentre outros. As
quatro mesorregiões que dividem o Estado possui ainda diferentes tipos de clima,
no Litoral predomina o clima tropical úmido, no Agreste, Borborema e Sertão
Paraibano predomina os climas sub-úmidos e semiáridos (RODRIGUEZ, 2012).

As principais atividades agŕıcolas dessas mesorregiões são voltadas principal-
mente para o consumo interno, baseadas no cultivo do feijão, milho, mandioca entre
outras atividades, porém de baixa produtividade (RODRIGUEZ, 2012). Sendo
assim, a distribuição das precipitações é muito importante, tendo em vista que
os padrões e regimes da precipitação determinam o clima, a produtividade e são
muito importantes para o desenvolvimento de uma região, assegurada aos setores
econômicos da agricultura, indústria, turismo, comércio, energia, transportes e etc
(EMIDIO; LANDIM, 2008).

Assim como em todo nordeste, a precipitação no Estado da Paráıba é
proveniente de vários sistemas meteorológicos, tais como: Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT), Vórtices Ciclônicos de Altos Nı́veis (VCAN), linhas de
Instabilidade, brisas maŕıtimas e terrestres, Perturbações de frentes frias dentre
outros que atuam em diferentes meses do ano, com caracteŕısticas diferentes de um
ano para outro (PEDROZA, 2009). A média anual de precipitação pluvial é inferior
aos 800mm na região do semiárido e podem superar os 1.500mm na região litorânea
(SILVA et al., 2003).

Consequentemente, o estudo da variabilidade climática tem causado bastante
interesse por parte dos pesquisadores na busca de explicar tais fenômenos. A
distribuição espacial das estações meteorológicas no Brasil e em especial no Estado
da Paráıba é bastante irregular e em alguns munićıpios, conforme pode-se observar
por meio da Figura 1, ainda não se tem informações sobre seus valores médios
de precipitação pluvial. Sendo assim, a análise de superf́ıcie de tendência poderá
suprir essa carência em locais ainda não amostrados. Com a aplicação dessa técnica
consegue-se separar dados mapeáveis em duas componentes: uma de natureza
regional, representada pela própria superf́ıcie, e outra que revela as flutuações locais,
representadas pelos valores residuais.
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Figura 1 - Representação gráfica da localização do Estado da Paráıba e distribuição
das estações meteorológicas e postos pluviométricos.

Neste contexto, tem-se por objetivo ajustar modelos de superf́ıcie de tendência
aos dados de precipitação pluvial no Estado da Paráıba; verificar a adequabilidade
desses modelos utilizando-se o Critério de Informação de Akaike(AIC); verificar,
pelo teste F, a significância dos coeficiente do modelo; por fim, comparar os valores
observados com os valores preditos com o intuito de verificar a precisão dentro da
região de estudos.

2 Análise de superf́ıcie de tendência

Conforme Emidio e Landim (2008), a análise de superf́ıcie de tendência (Trend
Surface Analysis) é um método de interpolação que permite, a partir dos dados
georreferenciados originais, tanto a obtenção de um mapa mostrando a tendência
regional, como um mapa com as flutuações locais, representadas pelos valores
residuais. Esta técnica é capaz de interpolar valores, extrapolar a sequência de
dados, inferir sobre a presença de tendências ou estimar caracteŕısticas de interesse
sobre os dados (LANDIM, 2003).

A aplicação da técnica exige alguns cuidados como: evitar extremidades
da área coberta pelos pontos, o número de pontos devem ser maior que o
número de coeficientes, o arranjo dos pontos devem ser bem distribúıdos evitando
agrupamentos entre pontos (LANDIM, 2011). Segundo Landim, Monteiro e Corsi
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(2002), a análise de superf́ıcie de tendência é um método pelo qual uma superf́ıcie
teórica cont́ınua é ajustada por critérios de regressão de mı́nimos quadrados,
aos valores da variável dependente Zi, tendo como variáveis independentes as
coordenadas Norte-Sul(Y) e Leste-Oeste(X).

Para aplicação desta técnica, a equação matemática utilizada para o ajuste
da superf́ıcie, baseia-se nos polinômios não ortogonais, sendo o ajuste incrementado
pela adição de termos adicionais à equação polinomial. O modelo estat́ıstico dos
polinômios não ortogonais pode ser definido da seguinte forma:

Zi(X,Y ) = [β0 + β1xi + β2yi + β3x
2
i + β4xiyi + β5y

2
i + . . .] + ϵi(xi, yi), (1)

em que Zi(X,Y ) é a variável mapeada em função das coordenadas xi e yi ; ϵi(xi, yi)
representa os reśıduos; β0, β1, β2, β3, β4, β5, . . ., são os parâmetros associados ao
modelo que proporcionam o melhor ajuste aos dados observados.

A estimativa dos parâmetros pode ser determinada pelo método dos mı́nimos
quadrados, o qual consiste em adotar como estimativa dos parâmetros os valores
que minimizam a soma de quadrados dos reśıduos. Levando-se em consideração o
modelo de regressão polinomial de primeiro grau (superf́ıcie linear), as estimativas
dos coeficientes serão determinados da seguinte forma:

S =

n∑
i=1

ϵ2i =

n∑
i=1

[zi − (β0 + β1xi + β2yi)]
2.

Para se obter os valores que minimizam a soma dos quadrados dos reśıduos,
deriva-se parcialmente a função S em relação aos parâmetros β0, β1 e β3, igualando-
se a zero, isto é,

∂S

∂β̂0

= −2
n∑

i=1

[zi − (β̂0 + β̂1xi + β̂2yi)] = 0; (2)

∂S

∂β̂1

= −2

n∑
i=1

[zi − (β̂0 + β̂1xi + β̂2yi)] = 0; (3)

∂S

∂β̂2

= −2
n∑

i=1

[zi − (β̂0 + β̂1xi + β̂2yi)] = 0. (4)

Simplificando-se as Equações (2), (3) e (4) chega-se ao sistema de equações
normais para a superf́ıcie de primeiro grau, ou seja,



∑n
i=1 zi = nβ̂0 + β̂1

∑n
i=1 xi + β̂2

∑n
i=1 yi∑n

i=1 zixi = β̂0

∑n
i=1 xi + β̂1

∑n
i=1 x

2
i + β̂2

∑n
i=1 xiyi.∑n

i=1 ziyi = β̂0

∑n
i=1 yi + β̂1

∑n
i=1 yiyi + β̂2

∑n
i=1 y

2
i
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Outra forma de escrever o sistema de equações normais para obtenção dos
estimadores dos parâmetros de uma superf́ıcie de tendência linear é na forma
matricial (LANDIM, 2011):

 n
∑n

i=1 xi

∑n
i=1 yi∑n

i=1 xi

∑n
i=1 x

2
i

∑n
i=1 xiyi∑n

i=1 yi
∑n

i=1 xiyi
∑n

i=1 y
2
i


︸ ︷︷ ︸

XY

 β̂0

β̂1

β̂2


︸ ︷︷ ︸

θ̂

=

 ∑n
i=1 zi∑n
i=1 zixi∑n
i=1 ziyi


︸ ︷︷ ︸

Z

Portanto, a solução para o sistema de equações normais descrito acima, pode
ser obtida, de modo genérico, por θ̂ = (XY )

−1 ×Z.
De acordo com a Equação(1), a solução para o sistema de equações normais,

levando-se em consideração o modelo de regressão polinomial de segundo grau
(superf́ıcie quadrática), na forma matricial, pode representada por:

β̂0

β̂1

β̂2

β̂3

β̂4

β̂5


=


n

∑
xi

∑
yi

∑
x2
i

∑
xiyi

∑
y2
i∑

xi

∑
x2
i

∑
xiyi

∑
x3
i

∑
x2
i yi

∑
xiy

2
i∑

yi
∑

xiyi
∑

y2
i

∑
x2
i yi

∑
xiy

2
i

∑
y3
i∑

x2
i

∑
x3
i

∑
x2
i yi

∑
x4
i

∑
x3
i yi

∑
x2
i y

2
i∑

xiyi
∑

x2
i yi

∑
xiy

2
i

∑
x3
i yi

∑
x2
i y

2
i

∑
xiy

3
i∑

y2
i

∑
xiy

2
i

∑
y3
i

∑
x2
i y

2
i

∑
xiy

3
i

∑
y4
i



−1 

∑
zi∑
xizi∑
yizi∑
x2
i zi∑

xiyizi∑
y2
i zi

 ,

em que os β̂i (i = 0, 1, ..., 5) são os estimadores dos parâmetros associados ao modelo
de superf́ıcie de tendência de segundo grau. Para superf́ıcies de maior grau adota-se o
mesmo procedimento de desenvolvimento polinomial por série de Taylor (LANDIM, 2011).
Conforme Pertenelli e Mello (2011), o número de parâmetros a serem estimados em uma
determinada superf́ıcie de tendência pode ser calculado pela seguinte expressão:

((d+ 1)× (d+ 2))

2
,

em que “d” é o grau do polinômio que se deseja estimar. Por exemplo, para um polinômio
de 7o grau, tem-se (8× 9)/2 = 36 coeficientes.

A verificação do ajuste das superf́ıcies de tendência aos dados observados, pode ser
realizado por meio da análise de variância(ANOVA) (DESSAINT; CAUSSANEL, 1994).
Ao se calcular a soma de quadrado total(SQTotal), soma de quadrado de regressão(SQReg.)
e soma de quadrado de reśıduos(SQRes.), obtém-se uma indicação da validade do tipo de
superf́ıcie que melhor se ajustou aos dados. O cálculo dessas estat́ısticas pode ser visto
nas Equações (5), (6) e (7).

SQTotal =

n∑
i=1

y2
i − [(

n∑
i=1

yi)
2/n], (5)

SQReg. =

n∑
i=1

y∗2
i − [(

n∑
i=1

y∗
i )

2/n], (6)

SQRes. = SQTotal − SQReg. (7)
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A ANOVA tem por objetivo verificar a contribuição dos sucessivos coeficientes
parciais, fornecendo uma medida de ajuste aos dados devido a cada um dos incrementos da
equação polinomial, porém na prática deve-se tomar alguns cuidados, pois os resultados só
serão confiáveis quando os reśıduos são estocasticamente independentes (LANDIM, 2003).

2.1 Coeficiente de determinação ajustado

Segundo Hoffmann (2006), uma das limitações ao uso do coeficiente de determinação
(R2) na seleção de modelos se refere à análise de regressão polinomial. Neste tipo de
análise nem todas as variáveis preditoras são necessariamente efetivas para predição da
variável resposta, mas a inclusão de novas variáveis geralmente reduz a soma de quadrados
dos reśıduos, consequentemente, aumenta o valor do R2.

Sendo assim, uma alternativa de tentar corrigir esse problema é por meio do
coeficiente de determinação ajustado R2

a, que, ao contrário do coeficiente de determinação,
pode diminuir em valor se a contribuição da variável adicional na explicação total, for
inferior ao impacto que essa adição acarreta nos graus de liberdade.

O R2
a é uma estat́ıstica bastante utilizada em análise de superf́ıcie de tendência, pois

o mesmo é capaz de medir a porcentagem de ajuste da superf́ıcie (CHORLEY; HAGGETT,
1965). O R2

a pode ser calculado da seguinte forma:

R2
a = R2 − k − 1

n− k
× (1−R2), (8)

em que k é número de parâmetros da regressão; n é número de observações. De acordo
com Thomas et al. (2006), quanto mais próximo de um for o valor do coeficiente de
determinação ajustado, mais a variável resposta é explicada pelas covariáveis.

2.2 Critério de Informação de Akaike (AIC)

Nos modelos com estrutura de dependência espacial utilizam-se os critérios de
informação onde a avaliação do ajuste é penalizada em função do número de parâmetros.
Vale ressaltar que é necessário ainda levar em consideração o número de parâmetros
independentes ao se incluir funções espaciais nos modelos (CÂMARA; MONTEIRO,
2001). Existem vários métodos para verificar a qualidade do ajuste do modelo aos dados
experimentais.

Na validação do desempenho dos modelos, o Critério de informação de Akaike-
Akaike’s Information Criterion (AIC ) tem sido bastante utilizado para diferentes
estruturas de covariâncias. Conforme (AKAIKE, 1992), Akaike em 1973 relacionou a
discrepância, medida que existe entre o modelo verdadeiro e o modelo aproximado, com a
máxima verossimilhança, que é o que possui melhor ajuste para os dados observados.

O critério de informação de Akaike é expresso por:

AIC = −2× (logL(θ; y)) + 2p

em que, L(θ; y) é o logaritmo da função de máxima verossimilhança maximizado e p é o
número de parâmetros envolvidos no modelo. Segundo este critério, o melhor modelo é o
que possui menor valor de AIC.
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3 Área de estudo

A área de estudo fica situada entre os paralelos 6◦ e 8◦ graus de latitude Sul,
e entre os meridianos de 34◦ e 38◦ graus de longitude Oeste, totalmente inclúıdo na
Zona Tropical, conforme pode ser visto na Figura 1. Foram utilizados dados mensais
de precipitação pluviométrica distribúıdos por toda região. Os dados foram coletados em
estações meteorológicas e postos pluviométricos localizados em 69 munićıpios no peŕıodo de
1962 a 2010, cedidos pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paráıba -
AESA1 e Instituto Nacional de Meteorologia - INMET2, entidades vinculadas ao Ministério
do Meio Ambiente - MMA3. As análises foram realizadas por meio do software estat́ıstico
R3.0.2 (http://www.r-project.org/), com aux́ılio do pacote spatial.

4 Resultados e discussão

Pode-se observar por meio da Tabela 1, a porcentagem de ajuste das superf́ıcies
de tendência, através do coeficiente de determinação ajustado (R2

a), aplicado aos dados
mensais de precipitação pluvial do Estado da Paráıba. De acordo com os resultados
obtidos, as superf́ıcies que apresentaram uma melhor qualidade de ajuste aos dados
observados foram as superf́ıcies cúbicas (junho e agosto) e as de 4o grau (janeiro,
fevereiro, março, abril, maio, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro). Entretanto,
adotando-se o Critério de Informação de Akaike (AIC), esses resultados divergem entre os
meses de maio, julho e setembro (Tabela 2).

Tabela 1 - Coeficientes de determinação ajustado (R2
a) referentes a superf́ıcie de

tendência aplicado a dados mensais de precipitação pluvial do Estado da
Paráıba

Coeficiente de determinação ajustado
Mês R2

a(1
ograu) R2

a(2
ograu) R2

a(3
ograu) R2

a(4
ograu) R2

a(5
ograu)

Janeiro 54,84 79,73 83,81 85,451 85,34
Fevereiro 60,02 71,66 80,36 81,671 81,63
Março 47,64 53,69 68,91 70,541 69,98
Abril 22,42 34,53 60,65 61,741 60,98
Maio 16,03 48,42 71,22 71,881 71,23
Junho 45,99 72,87 78,041 78,02 77,52
Julho 56,29 77,91 79,67 79,951 79,57
Agosto 49,69 70,13 71,711 71,69 71,16
Setembro 45,73 74,80 76,73 77,361 76,92
Outubro 16,26 55,12 63,01 65,691 65,33
Novembro 6,77 44,57 52,33 55,971 55,35
Dezembro 17,24 55,54 60,01 59,951 59,80

1maiores valores do coeficiente de determinação ajustado encontram-se em negrito

1www.aesa.pb.gov.br
2www.inmet.gov.br
3www.mma.gov.br
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Tabela 2 - Critério de informação de Akaike (AIC) para escolha do tipo de superf́ıcie
que melhor se ajustou aos dados observados

Superf́ıcie de Tendência
Mês linear quadrática cúbica 4agrau 5agrau
Janeiro 442,57 370,99 347,11 342,142 350,03
Fevereiro 458,35 422,34 374,62 371,202 378,99
Março 500,92 486,52 437,78 430,592 437,10
Abril 516,19 498,13 435,74 434,862 443,90
Maio 519,15 472,64 412,992 418,21 418,93
Junho 532,99 465,94 434,252 438,25 435,70
Julho 511,89 453,04 441,292 447,99 447,16
Agosto 448,79 397,13 388,052 393,66 393,81
Setembro 376,27 309,36 299,272 305,82 308,01
Outubro 295,43 238,92 221,61 217,882 226,94
Novembro 306,24 254,72 242,012 242,26 249,81
Dezembro 345,04 299,64 283,082 283,22 287,42

2menores valores do AIC encontram-se em negrito

De acordo com Draper e Smith (1998), o R2
a usado para julgar a qualidade do ajuste

de modelos de regressão polinomial possui, porém, as mesmas limitações do R2, no que
se refere a sua aplicação como critério único de seleção de modelos lineares e não lineares.
A partir das limitações do coeficiente de determinação ajustado torna-se interessante
considerar abordagens distintas de seleção de modelos para a análise de superf́ıcie de
tendência (HEIKKINEN; KURIMO, 1977).

Uma posśıvel alternativa é o da abordagem das discrepâncias entre dois modelos, ou
seja, o critério de AIC. Uma vantagem deste critério é que ele é útil não apenas no caso
do desempenho do modelo em termos de previsões dentro da amostra, mas também para
previsões fora da amostra. E também pode ser empregado em modelos encaixados e não
encaixados (GUJARATI, 2006).

Adotando-se o critério de AIC (Tabela 2), as superf́ıcies que apresentaram um
melhor ajuste para os meses de maio, julho e setembro foram as superf́ıcies cúbicas. Para
o restante dos meses o AIC corroborou com o R2

a. Segundo Forster (2000), o AIC é
particularmente útil por fornecer critérios de seleção relativos, parcimoniosos e aplicáveis
a diferentes relações funcionais, ampliando assim, a liberdade do pesquisador e evitando
os problemas de superestimar o modelo ajustado aos dados. Por outro lado, segundo o
mesmo autor, modelos mais complexos tendem à apresentar maior incerteza na estimativa
de seus parâmetros, ou seja, tendem à apresentar maior discrepância na estimação. Outro
critério de seleção de modelos que será utilizado neste trabalho é a análise de variância
por meio do teste F.

Na análise dos coeficientes de regressão do ajuste das superf́ıcies de tendência, visto
através da análise de variância(ANOVA), apresentados nas Tabelas 3 e 4, pode-se observar
a relação entre as variáveis independentes com a variável dependente (observações mensais
de precipitação pluvial do Estado da Paráıba) foi verificado, inicialmente, pelo teste F e,
depois, esta análise indicou quais coeficientes foram significativos.
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Tabela 3 - Análise de variância para verificação da superf́ıcie de tendência
do modelo de regressão polinomial ajustada às médias mensais de
precipitação pluviométrica do estado da Paráıba

Fonte de variação(janeiro) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)
regressão polinomial(1a Ordem) 66 38610
regressão polinomial(2a Ordem) 63 12542 26067,9 69,6 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 7901 4641,1 9,3 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 6361 1540,3 2,5 0, 04∗

regressão polinomial(5a Ordem) 48 5992 368,6 0,5 0,81
Fonte de variação(fevereiro) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)

regressão polinomial(1a Ordem) 66 48527
regressão polinomial(2a Ordem) 63 26398 22128,5 38,8 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 11772 14626,3 19,3 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 9692 2079,6 2,2 0,07
regressão polinomial(5a Ordem) 48 9118 573,9 0,5 0,80

Fonte de variação(março) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)
regressão polinomial(1a Ordem) 66 89936
regressão polinomial(2a Ordem) 63 66913 23023,0 17,4 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 29403 37511,0 21,3 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 22920 6483,0 2,9 0, 02∗

regressão polinomial(5a Ordem) 48 21166 1755,0 0,7 0,68
Fonte de variação(abril) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)

regressão polinomial(1a Ordem) 66 112212
regressão polinomial(2a Ordem) 63 79183 33030,0 22,6 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 28548 50635,0 26,0 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 24381 4166,0 1,7 0,15
regressão polinomial(5a Ordem) 48 23360 1021,0 0,5 0,91

Fonte de variação(maio) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)
regressão polinomial(1a Ordem) 66 117126
regressão polinomial(2a Ordem) 63 54723 62402,0 61,4 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 20530 34193,0 25,2 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 19154 1376,0 0,8 0,55
regressão polinomial(5a Ordem) 48 16268 2887,0 1,4 0,23

Fonte de variação(junho) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)
regressão polinomial(1a Ordem) 66 143139
regressão polinomial(2a Ordem) 63 49662 93477,0 72,1 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 27937 21726,0 12,6 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 25611 2326,0 1,1 0,39
regressão polinomial(5a Ordem) 48 20742 4868,0 1,9 0,10
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Tabela 4 - Análise de variância para verificação da superf́ıcie de tendência
do modelo de regressão polinomial ajustada às médias mensais de
precipitação pluviométrica do estado da Paráıba

Fonte de variação(julho) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)
regressão polinomial(1a Ordem) 66 105436
regressão polinomial(2a Ordem) 63 41192,0 64245,0 42,0 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 30937,0 10255,0 5,0 0, 002∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 29494,0 1443,0 0,6 0,73
regressão polinomial(5a Ordem) 48 24489,0 5004,0 1,6 0,16

Fonte de variação(agosto) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)
regressão polinomial(1a Ordem) 66 42252,0
regressão polinomial(2a Ordem) 63 18319,0 23933,2 33,9 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 14302,0 4017,0 4,3 0, 005∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 13421,0 880,9 0,8 0,59
regressão polinomial(5a Ordem) 48 11303,0 2117,7 1,5 0,20

Fonte de variação(setembro) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)
regressão polinomial(1a Ordem) 66 14769,0
regressão polinomial(2a Ordem) 63 5134,4 9634,7 47,3 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 3950,4 1184,0 4,4 0, 004∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 3757,2 193,2 0,6 0,72
regressão polinomial(5a Ordem) 48 3259,5 497,7 1,2 0,31

Fonte de variação(outubro) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)
regressão polinomial(1a Ordem) 66 4576,9
regressão polinomial(2a Ordem) 63 1849,7 2727,2 43,3 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 1281,8 567,9 6,8 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 1050,5 231,3 2,2 0,07
regressão polinomial(5a Ordem) 48 1006,7 43,8 0,4 0,91

Fonte de variação(novembro) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)
regressão polinomial(1a Ordem) 66 5352,6
regressão polinomial(2a Ordem) 63 2325,7 3026,9 34,5 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 1722,6 603,1 5,2 0, 001∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 1495,6 227,1 1,5 0,19
regressão polinomial(5a Ordem) 48 1402,2 93,4 0,5 0,78

Fonte de variação(dezembro) glRes. SQRes. SQReg. teste F Pr(>F)
regressão polinomial(1a Ordem) 66 9393,0
regressão polinomial(2a Ordem) 63 4459,3 4933,7 32,6 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(3a Ordem) 59 3123,8 1335,5 6,6 < 0, 001∗∗∗

regressão polinomial(4a Ordem) 54 2707,9 415,9 1,6 0,16
regressão polinomial(5a Ordem) 48 2418,6 289,3 1,0 0,46
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Com base nos valores cŕıticos do teste F (Tabelas 3 e 4) as superf́ıcies que melhor
se ajustaram aos dados observados foram as superf́ıcies cúbicas(de maio a setembro) e as
superf́ıcies de 4agrau(restante dos meses), confirmando os resultados obtidos pelo critério
de informação de Akaike (AIC).

De acordo com Câmara e Monteiro (2001), a grande vantagem das superf́ıcies de
tendência é sua simplicidade e facilidade de cálculo. No entanto, a suposição impĺıcita
do modelo, em negligenciar a variabilidade local, não é realista para a maior parte dos
dados naturais. Adicionalmente, os parâmetros estimados são muito senśıveis a valores
extremos(outliers). Apesar destes problemas, as superf́ıcies de tendência são úteis para
remover efeitos de primeira ordem, quando a média varia de forma consistente no espaço.
Outros usos importantes são a análise dos reśıduos de estimação; tais reśıduos também são
bastante informativos, pois mostram a existência de sub-regiões que apresentam diferenças
significativas na tendência geral.

Sendo assim, o ajuste da regressão polinomial aos dados é considerado significativo.
Isso indica que o modelo pode ser utilizado nas estimativas de precipitação média mensal
para locais desconhecidos dentro da região de estudos, ou para locais circunvizinhos das
estações, onde os resultados seriam mais precisos.

As Figuras 2 e 3 apresentam os ajustes das superf́ıcies calculadas aos dados
observados. Pode-se observar que, em alguns locais, os valores estimados se aproximaram
consideravelmente dos valores observados, ou seja, algumas localidades apresentam valores
estimados próximos dos observados, indicando que, nesses locais, a superf́ıcie escolhida
pode ser ainda mais precisa para se obter estimativas da precipitação mensal. Este fato
deve-se a caracteŕısticas regionais, pois nesses locais o regime de chuva é bastante similar
durante alguns meses do ano, ocasionando-se numa maior uniformidade de chuva na região,
principalmente na faixa central do Estado.

Os mapas das Figuras 4 e 5 apresentam os valores estimados pelas superf́ıcie de
tendência cúbica e quadrática em diferentes meses do ano. Observa-se que para os meses
de dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril a região apresenta os maiores valores de
precipitação pluvial, pois durante esse peŕıodo é comum a atuação de alguns sistemas
meteorológicos como Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e Vórtices Ciclônicos de
Altos Nı́veis (VCAN), pois se trata do peŕıodo chuvoso nessa região.

Durante os meses de maio a setembro a região que apresenta os maiores ı́ndices de
precipitação pluvial é a região do Litoral, pois se trata do peŕıodo chuvosos nessa região,
sob a atuação de vários sistemas meteorológicos como: brisas maŕıtimas e terrestres, ondas
de leste, linhas de instabilidades dentre outros. A região central da Paráıba compreendida
entre Agreste e Cariri do Estado apresenta os menores ı́ndices de precipitação pluvial
durante os meses de outubro a janeiro, pois corresponde ao peŕıodo seco nessa região e por
sofrerem pouca influência dos sistemas meteorológicos já citados. Portanto as estimativas
pelas superf́ıcies foram bastante consistentes quanto ao comportamento da precipitação
pluvial no Estado.

Os mapas dos reśıduos padronizados apresentado nas Figuras 6 e 7, indicam os locais
onde ocorreram as maiores e menores diferenças entre os valores observados e estimados
pela regressão polinomial de 3a e 4a ordem, pode-se observar que as partes brancas dos
mapas está compreendidas entre -2 a 2 desvio em torno da média, as áreas com tons de
cinza mais escuro dos mapas correspondem a valores acima de 2, enquanto que tons de
cinza mais claro correspondem a valores abaixo de -2, isto significa que algumas estações
meteorológicas apresentaram valores de precipitação muito acima ou muito abaixo das
estações vizinhas, causando superestimativa ou subestimativa pelo modelo de regressão.
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Figura 2 - Comparação entre os valores observados e os valores estimados pelas
superf́ıcies de tendência cúbica e quadrática para o primeiro semestre do
ano (linha cheia corresponde aos valores observados e a linha pontilhada
aos valores estimados). Os números apresentados nos eixos das ordenadas
(x) correspondem aos números atribúıdos a cada posto pluviométrico ou
estação meteorológica.
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Figura 3 - Comparação entre os valores observados e os valores estimados pelas
superf́ıcies de tendência cúbica e quadrática para o segundo semestre do
ano (linha cheia corresponde aos valores observados e a linha pontilhada
aos valores estimados). Os números apresentados nos eixos das ordenadas
(x) correspondem aos números atribúıdos a cada posto pluviométrico ou
estação meteorológica.
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Figura 4 - Mapas dos valores estimados pelas superf́ıcies de tendência cúbica e
quadrática para o primeiro semestre do ano da precipitação pluvial do
Estado da Paráıba.

Figura 5 - Mapas dos valores estimados pelas superf́ıcies de tendência cúbica e
quadrática para o segundo semestre do ano da precipitação pluvial do
Estado da Paráıba.
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Figura 6 - Mapas dos reśıduos padronizados das diferenças entre os valores
observados e estimados pelas superf́ıcies de 3a e 4a ordem da precipitação
pluvial do Estado da Paráıba.

Figura 7 - Mapas dos reśıduos padronizados das diferenças entre os valores
observados e estimados pelas superf́ıcies de 3a e 4a ordem da precipitação
pluvial do Estado da Paráıba.
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Durante os meses de dezembro a abril é comum a região do Sertão Paraibano
apresentar valores de precipitação pluvial maior do que o restante do território, pois
se trata do peŕıodo chuvoso nessa região, já durante o restante dos meses é comum a
região do Litoral e Brejo paraibano apresentar valores de precipitação mais elevados, por
se tratar também do peŕıodo chuvoso nessa região, portanto a região central do Estado
compreendido entre o Agreste e Cariri do Estado apresenta baixo ı́ndice de precipitação
quando comparado com as outras regiões do Estado.

Por motivo de algumas estações meteorológicas apresentarem valores de precipitação
pluvial bastante discrepantes em relação a estações vizinhas, por anomalias locais ou por
motivos desconhecidos, isto pode causar a não normalidade dos reśıduos, quando aplicado
os testes para verificar a normalidade dos reśıduos, porém a quantidade de estações que
apresenta esse comportamento é inferior a (< 5%) em relação a quantidade de estações
analisadas. Portanto recomenda-se que seja feito um estudo a parte nesses locais, afim de
verificar por qual motivo os mesmos apresentam comportamento tão diferentes dos demais
durante os peŕıodos analisados.

Comentários finais

Alguns autores (FORSTER, 2000; CÂMARA, 2001; HEIKKINEN, KURIMO, 2014),
consideram imprescind́ıvel a utilização de abordagens distintas na seleção de modelos,
tornando-se útil critérios de seleção relativos, parcimoniosos e aplicáveis a diferentes
relações funcionais, ampliando assim, a liberdade do pesquisador e evitando os problemas
de superestimar o modelo ajustado aos dados.

Outro conceito importante no processo de modelagem, inserido nessa perspectiva, é
o sentido figurado do modelo. Em outras palavras, a realidade completa nunca pode ser
descrita a partir de um modelo, sendo estas apenas circunscrita por meio de uma série de
modelos de aproximação concorrentes.

Isto implica que o processo de modelagem não é simplesmente um processo de
estimação, mas também um processo de aproximação de uma realidade que não pode
ser descrita totalmente pelo modelo.

Em uma outra perspectiva, ficou claro que o AIC, apesar de sua simplicidade quanto a
forma e quanto a aplicação, baseia-se em conceitos profundos e extremamente consolidados
da teoria da informação e da teoria estat́ıstica. Sendo o mesmo uma excelente ferramenta
na seleção de modelos emṕıricos da análise de superf́ıcie de tendência.

Em termos meteorológicos, a análise de superf́ıcie de tendência mostrou-se uma
metodologia eficaz e capaz de interpolar valores de precipitação para locais ainda não
amostrados, assim como verificar anomalias locais por meio da análise residual.
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ABSTRACT: The lack of data and poor spatial distribution of weather stations has
been a major challenge for researchers attempting to describe statistical models that
can explain consistently the behavior of certain meteorological parameters such as
precipitation, temperature, relative humidity among other as well as supply this lack
of data for sites not sampled. The analysis of trend surface used in this work was of
great importance to explain these parameters, some criteria, such as; Akaike Information
Criterion (AIC), Analysis Of Variance (ANOVA) and the Adjusted Coefficient of
Determination (R2

a) were used to select these. According to these criteria it was observed
that the surfaces that best fit the rainfall data State of Paráıba were cubic surfaces
and 4th degree. Thus, it was noted, for some months, certain regions had higher
precipitation, as is common during these periods the acting of some meteorological
systems such as the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) and Upper Tropospheric
Cyclonic Vortex (UTCV),because it is the rainy season in this region. Estimates
interpolated by the selected models were fairly representative with regard to the spatial
distribution of precipitation in each location during the analyzed period. The maps of
the residuals show exactly the places where the smallest and largest differences occurred,
i.e., where the model had some difficulty to estimate values of precipitation, in other
places the model results presented quite close to observed. The Analysis were performed
using R software with the aid of spatial package.

KEYWORDS: Trend surface; spatial variability; analysis of variance; climate change.
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