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ESPACIALIZAÇÃO DA CHUVA DIÁRIA NA BACIA DO RIO SERG IPE 

José de Oliveira Melo Neto1; Carlos Eduardo da Silva Araújo2; Felipe Marques Sobral dos 
Santos3; Daniele Suzane da Silva Pinto4; Milena Prado Fontes5; Anderson Nascimento do Vasco6; 

Rogério Moreira Chagas7;Fabrício Lopes de Macedo8 Arisvaldo Vieira Méllo Júnior9 

RESUMO --- Neste trabalho foi aplicado o método Inverso do Quadrado da Distância para 
preenchimento de falhas de dados em séries históricas de estações pluviométricas na bacia do Rio 
Sergipe para subsidiar análise estatística na espacialização da chuva na área. Dados diários das 
estações foram obtidos do HIDROWEB da ANA onde foram selecionadas 26 estações. A série 
histórica selecionada compreendeu o período de 01/01/1963 a 31/12/1972 para todas as estações. O 
ajuste da distribuição LogNormal às séries originais e às que tiveram dados preenchidos mostraram 
uma boa representatividade do método IQD para esta situação. O método é inadequado para gerar 
séries completas de dados baseadas em estações vizinhas. As permanências associadas a três níveis 
de probabilidades (25%, 50% e 75%) mostraram a existência de redução da precipitação na região 
litorânea para a semi-árida com maiores valores ocorridos na zona litorânea. Na região semi-árida a 
precipitação foi maior que na região agreste nos três níveis de probabilidade. Este fato pode ser 
devido à inconsistência dos dados observados ou ocorrência de eventos extremos numa 
microrregião. Os mapas de isoietas associadas aos níveis de probabilidade de ocorrência de 
precipitação são úteis para planejamento do uso de terras para agricultura e zoneamento ecológico 
econômico na bacia. 

ABSTRACT --- This study applied the Inverse Distance Method (IQD) for the filling in missing 
data in the historical series of rainfall stations in the Sergipe River basin to support statistical 
analysis in the distribution of rainfall. We used daily data from 26 gages obtained from Hidroweb 
system of the National Water Agency. The historical series selected covered the period from 
01/01/1963 to 31/12/1972 for all gages. The fitting of the LogNormal distribution to the original 
series and those who had filled data showed a good representativity of the IQD method for this. The 
method is inadequate to generate complete sets of data based on surrounding gages. Probability of 
occurrence (25%, 50% and 75%) showed the existence of a reduction in rainfall from coastal region 
to semi-arid region with the highest values occurring in the coastal zone. In semi-arid region the 
precipitation was higher than intermediate region to the coastal area in three levels of probability. 
This may be due to the inconsistency of the observed data or the occurrence of extreme events in a 
microregion. The isohyetal maps associated with levels of probability are useful for planning the 
use of land for agriculture and the ecological economic zoning in the basin. 
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INTRODUÇÃO 

 

O planejamento e gerenciamento da exploração dos recursos hídricos em uma bacia 

hidrográfica têm como base a análise do comportamento das variáveis hidrológicas (precipitação, 

vazão, nível d’água, etc) no tempo e no espaço, analisando o período de retorno de eventos críticos, 

para então serem estabelecidos os parâmetros técnicos necessários no dimensionamento de redes de 

abastecimento de cidades, construção de barragens e pontes, implantação de perímetros irrigados, 

identificação de áreas suscetíveis a inundações, etc. 

Segundo Tucci (2002) a estimativa de variáveis hidrológicas em locais sem dados ou com 

dados insuficientes pode ser obtida por métodos de regionalização que consistem em ferramentas 

que exploram ao máximo as informações existentes, podendo ser empregada para aprimorar as 

estimativas das variáveis em estudo e verificar a coerência das séries, isto é, comprovar o grau de 

homogeneidade dos dados disponíveis num posto com relação às observações registradas em postos 

vizinhos. 

A homogeneidade meteorológica ocorre quando há condições próximas de fontes de umidade, 

tipos de precipitações similares, condições topográficas semelhantes e exibem similar orientação de 

ventos sazonais. Os fatores que afetam a homogeneidade da precipitação são a topografia, distância 

do mar, direção predominante dos ventos e temperatura média anual (Singh, 1992). 

Para tanto a compreensão das características climáticas de uma bacia hidrográfica requer, 

muitas vezes, uma quantidade considerável de dados que, comumente, representam uma informação 

pontual ou mesmo não existem, dificultando a predição e gestão dos recursos hídricos (Fechine e 

Galvíncio, 2008). Portanto, métodos que visam o preenchimento de séries históricas de estações 

pluviométricas se apresentam como possível solução para viabilizar os trabalhos na área de 

interesse.  

O problema de preenchimento de falhas de dados de precipitação em um posto de 

monitoramento envolve a transferência da quantidade de dados observada em estações próximas 

para aquele posto com ausência de dados. Eagleson (1970) enfatiza que a diferença entre a chuva 

média que ocorre sobre uma área e a chuva medida em um ponto diminui com o aumento da 

duração de chuva sendo maior para chuvas convectivas e orográficas que ciclônicas, e aumenta 

diretamente com a ampliação da área. 

Vários métodos estão disponíveis para a estimativa de preenchimento de falha de dados de 

precipitação, dentre os quais podemos citar o método da Média Aritmética, o método da Razão 

Regional, o método da Distância Inversa, Programação Linear, o método da Isoieta, o método de 
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Lagrange, métodos de Interpolação, método da Krigagem e o método da correlação entre chuvas 

(Aron, 1974; Tung, 1983; Tabios, 1985). Tabios e Salas (1985) compararam vários métodos e 

verificaram que os métodos Krigagem, Interpolação Ótima e Multiquadrática apresentaram 

melhores desempenhos. Contudo os métodos da Distância Inversa e do Polígono de Thiessen 

apresentaram resultados satisfatórios. 

Dentre os métodos supracitados, um dos mais utilizados no preenchimento de falhas é o 

método Inverso do Quadrado da Distância (Mello et al, 2003). O citado método demonstrou êxito, 

segundo Amorim et al (2008), em sua aplicação na estimação da precipitação no Estado de 

Alagoas. O referido trabalho utilizou 50 estações meteorológicas, com médias mensais para um 

período de 27 anos compreendidos entre 1963 e 1990, distribuídas por todo o Estado.  

Associados a estes métodos de preenchimento de falhas de séries históricas devem ser 

empregados métodos estatísticos com o objetivo de avaliar a sensibilidade do modelo empregado de 

forma a validar ou não o modelo em estudo. Segundo Peterson et al (1998), é importante procurar 

remover estatisticamente a não-homogeneidade ou, pelo menos, determinar a fonte da 

heterogeneidade da série em questão, uma vez que essa heterogeneidade induz a uma interpretação 

errada das condições climáticas a serem estudadas. 

O presente trabalho tem como objetivo aplicar o método do Inverso do Quadrado da Distância 

para o preenchimento de falhas de séries históricas de estações pluviométricas na bacia do Rio 

Sergipe bem como avaliar a sensibilidade do método com base em um modelo estatístico para 

posterior espacialização dos dados pluviométricos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 
 

A bacia hidrográfica do Rio Sergipe está localizada no limite entre as bacias do Rio São 

Francisco e Japaratuba ao norte e com a bacia do Rio Vaza Barris ao sul, ocupando no Estado de 

Sergipe uma área de 3673 km2 (Figura 1). A bacia engloba vinte e seis municípios, estando total ou 

parcialmente inseridos em sua área: Aracaju, Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Carira, Divina 

Pastora, Feira Nova, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Itabaiana, Itaporanga D’ Ajuda, Laranjeiras, 

Malhador, Maruim, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa 

Senhora do Socorro, Nossa Senhora das Dores, Riachuelo, Ribeirópolis, Rosário do Catete, Santa 

Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, São Miguel do Aleixo e Siriri 

(SEPLANTEC-SRH, 2002).  
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Figura 1 - Estado de Sergipe com destaque para a bacia do Rio Sergipe. 

 

De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, são encontrados na região da bacia do Rio 

Sergipe (Figura 2) três tipos climático: Aw, na região litorânea; BSh, na região central; BWh, na 

região noroeste da bacia (Peel et al., 2007). Na região de predominância do tipo climático Aw a 

temperatura média anual é de 25,2°C, com precipitação pluviométrica média anual de 

aproximadamente 1689 mm e período chuvoso de março a agosto. A região do tipo climático BSh é 

de transição entre o litoral úmido e a região semi-árida, com temperatura média anual de 24°C, 

precipitação pluviométrica média no ano de 1000 mm e período chuvoso de março a agosto. Na 

região semi-árida da bacia o clima do tipo BWh apresenta temperatura média anual de 24,2°C, 

precipitação pluviométrica média no ano de 763 mm e período chuvoso de março a agosto (Sergipe, 

2000). 
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Figura 2 - Zonas climáticas na área da bacia do Rio Sergipe. 

 

Método do Inverso do Quadrado da Distância (IQD) 
 

Neste trabalho foram utilizadas séries históricas de dezoito estações pluviométricas 

localizadas dentro da área da bacia hidrográfica do Rio Sergipe e oito localizadas no entorno da 

referida bacia (Figura 3). Foram utilizados dados diários de precipitação das estações que foram 

obtidas através do banco de dados HIDROWEB da Agência Nacional de Águas (ANA, 2009). 

 

 
Figura 3 - Distribuição das estações pluviométricas na bacia do Rio Sergipe e no 

seu entorno. 
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Para este estudo foi selecionado um intervalo de dados que abrangesse a maior quantidade de 

estações ativas possíveis e com menor número de falhas na captção dos registros diários de chuva, 

sendo selecionado o período de 01/01/1963 até 31/12/1972 para todas as estações, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Postos pluviométricos utilizados para o período de 1963-1972. 

Código Município Localização em 
relação à bacia 

Quantidade de 
observações 

1036033 Santo Amaro das Brotas Fora 113 meses 
1037002 Aracaju Dentro 120 meses 
1037008 Campo do Brito Fora 120 meses 
1037009 Capela Fora 119 meses 
1037010 Carira Fora 119 meses 
1037012 Nossa Senhora Aparecida Dentro 119 meses 
1037013 Cumbe Fora 119 meses 
1037014 Frei Paulo Fora 118 meses 
1037017 Nossa Senhora do Socorro Dentro 0 meses 
1037019 Itabaiana Dentro 119 meses 
1037020 Itabaiana Dentro 0 meses 
1037028 Laranjeiras Dentro 120 meses 
1037031 Nossa Senhora Aparecida Dentro 117 meses 
1037034 Nossa Senhora da Glória Dentro 119 meses 
1037036 Nossa Senhora das Dores Dentro 120 meses 
1037038 Nossa Senhora da Glória Dentro 97 meses 
1037042 Riachuelo Dentro 118 meses 
1037044 Ribeirópolis Dentro 119 meses 
1037047 Siriri Fora 119 meses 
1037049 Santa Rosa de Lima Dentro 96 meses 
1037050 Santo Amaro das Brotas Dentro 119 meses 
1037058 Itabaiana Dentro 0 meses 
1037060 Nossa Senhora das Dores Dentro 72 meses 
1037073 Nossa Senhora do Socorro Dentro 85 meses 
1037077 Maruim Dentro 0 meses 
1037078 Capela Fora 97 meses 

 

Para a interpolação dos dados, o método do Inverso do Quadrado da Distância (IQD) atribui 

pesos às séries de precipitações existentes em postos vizinhos em relação ao posto cujo dado será 

preenchido (Equação 1). O fator de ponderação é calculado considerando a distância quadrada entre 

os postos (Equação 2). 
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em que: ai - fator de ponderação (ou contribuição) do iésimo posto; Pi - precipitação no iésimo posto; N 

- número de postos (utilizar no máximo cinco postos); Px - precipitação a ser estimada para o posto 

x; Di - distância (km) entre o posto com dado a ser preenchido e o posto com dado. 

A escolha dos postos adjacentes para preencher dados de um posto baseia-se na suposição de 

que a chuva ocorrida na vizinhança possa ocorrer no posto cuja falha será preenchida. Duas 

condições devem ser observadas: homogeneidade meteorológica, análise e seleção da série de 

dados. 

O National Weather Service (1963) desenvolveu um conjunto de curvas que relacionam a 

lâmina precipitada em várias durações com a área da bacia. Essas curvas podem ser utilizadas para 

transformar a precipitação pontual para a lâmina média precipitada numa dada área. Para delimitar a 

distância que uma chuva medida em determinado posto poderia influenciar o posto em que se 

pretender preencher a falha, foi considerado que uma chuva de 24 horas de duração tem seu valor 

reduzido em até 10% numa área de 726 km2 com raio de 18 km. 

Para a identificação das estações de influência (estações com informações que serão utilizadas 

para o preenchimento da falha) associada a cada estação de referência (estação que será preenchida 

a falha) utilizou-se o software AutoCAD 2007, onde para cada estação de referência foi delimitado 

um circulo com raio de 18 km para identificação das estações de influência, conforme a Figura 4. 

 
Figura 4 - Identificação das estações de influência para cada estação de referência através de círculo de delimitação 

(em azul) com raio de 18 km. 
 

Os procedimentos de cálculos para o preenchimento de falhas foram realizados com o auxilio 

de planilhas eletrônicas programadas com macros geradas na linguagem de programação VBA 

(Visual Basic for Application). 
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Análise de consistência do método e espacialização dos dados 
 

Para verificar o ajuste entre precipitação estimada e observada foram utilizados o coeficiente 

de determinação (R²) e o erro padrão de estimativa (EPE) (Equação 3). O EPE é uma indicação da 

precisão da estimativa que mede a dispersão dos resíduos em torno da reta de regressão (Naghettini 

e Pinto, 2007). 

 

( )
0,5n 2

c i
i 1

Y Y
EPE

N 2
=
∑ −
 =  −
  

 (3) 

 

Com as séries históricas de chuva das estações já padronizadas foram construídas as curvas de 

permanência, segundo a metodologia empírica proposta por Tucci (2000), que consiste em ordenar 

os dados de forma decrescente de magnitude estabelecendo “n” intervalos de classe de 

precipitações, para em seguida se obter as respectivas freqüências a partir da contagem do número 

de dados da série contido em cada intervalo (Equação 4). A probabilidade (P) foi obtida 

relacionando a ordem de classificação (m) com o número total de valores (N). 

 

m
P * 100

N
=  (4) 

 

Também foi aplicada a distribuição de probabilidade LogNormal com dois parâmetros para se 

obter o período de retorno das precipitações ocorridas associadas às probabilidades de 25%, 50% e 

75%.  

( ) ( )2

y

2
y

y1
f x exp

2x 2

µ
σσ π

 −
 = −
 
 

 (5) 

 

em que: x = precipitação (mm); ( )y log x= , com x 0> . 

 

Os mapas relacionados às probabilidades de 25%, 50% e 75%, foram gerados no software 

Surfer 8.0. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A consistência do método IQD foi analisada calculando-se as precipitações diárias de três 

estações por meio do método e depois comparando os dados estimados com os observados. A 

Figura 5 apresenta as equações de regressão linear e os respectivos coeficientes de determinação da 

correlação entre a precipitação estimada e observada, para as estações 1037002, 1037028 e 

1037036. 

 

  

 
Figura 5 - Correlação entre os valores observados e estimados para as estações de Aracaju, Laranjeiras e 

Nossa Srª. das Dores, respectivamente (a, b e c). 
 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados dos índices estatísticos aplicados para as três 

estações selecionadas para a análise de consistência do método IQD. Pode-se observar pelos valores 

do R² que os valores estimados apresentaram uma baixa correlação com os valores observados, 

evidenciando um ajuste não satisfatório. Tal ajuste foi comprovado analisando os valores do EPE 

que mostram que os valores estimados subestimam ou superestimam em média os valores 

observados em 12,43 mm, 8,24 mm e 8,55 mm, nas estações 1037002, 1037028 e 1037036, 

respectivamente.  
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Tabela 2 - Índices estatísticos aplicados às estações.  

Código Município R2 (%) Média (mm) EPE (mm) 

1037002 Aracaju 13,14 4,55 12,43 

1037028 Laranjeiras 25,19 3,71 8,24 

1037036 Nossa Srª. das Dores 25,47 3,30 8,55 
 

Este fato pode ser justificado pelas grandes distâncias entre as estações em que as 

precipitações foram estimadas e as estações de influência que em média distavam 13 km. O raio de 

18 km adotado para determinar as estações adjacentes pode ser apontado como um fator limitante 

do método, neste estudo. Conforme comentado por Eagleson (1970), a variação da chuva aumenta 

com a ampliação da área. A redução do raio de abrangência não foi possível em função das grandes 

distâncias entre as estações e inviabilizaria a aplicação do método. Este resultado indica uma 

densidade insuficiente de estações, bem como uma má distribuição dessas estações na bacia.  

Embora o método IQD tenha apresentado baixo desempenho para estimar séries completas de 

estações, sua aplicação é recomendada para preenchimento de falhas de dados observados. Foram 

construídas curvas de permanência para todas as estações com dados observados durante o período 

analisado, sendo o mesmo procedimento realizado para as séries estimadas. Verificou-se que os 

valores de precipitação associado a uma probabilidade, tanto para os valores observados quanto 

para os estimados, apresentam alta correlação (Figura 6). Este resultado é justificado pela extensão 

das séries de dados utilizadas, onde mesmo com a ausência de dados foi possível representar a 

sazonalidade climática. 
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Figura 6 - Curvas de permanência observada e estimada e a distribuição LogNormal para as estações da 

bacia do Rio Sergipe. 
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A distribuição de probabilidade LogNormal foi aplicada com o objetivo de referendar os 

resultados apresentados pelas curvas de permanência, além de fornecer o período de retorno em 

anos para as estações localizadas na bacia do Rio Sergipe.  

Na Tabela 3 são apresentadas as permanências (25%, 50% e 75%), os valores de precipitação 

pluvial e o período de retorno associado a esses valores. O valor máximo de precipitação (35,6 mm) 

associado à probabilidade de 25% foi encontrado na estação 1037050 que está localizada na zona 

litorânea. O valor mínimo (12,3 mm), associado ao mesmo nível de probabilidade, foi encontrado 

na estação 1037019 localizada na região agreste. Ambos os valores de precipitação apresentaram 

um período de retorno de aproximadamente 4 anos. 

Os valores máximo e mínimo de precipitação (8,9 mm e 4,2 mm) associados a um nível de 

probabilidade de 75% foram encontrados nas estações 1037050 e 1037019, respectivamente, 

apresentando um período de retorno de aproximadamente 1,3 anos, conforme Tabela 3. 
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Tabela 3 – Volume precipitado associado ao período de retorno. 
Estação Permanência 

(%) 
Precipitação 

(mm) 
Período de retorno 

(Anos) 
25 23,0 3,99 
50 12,5 2,0 1037060 
75 6,0 1,33 
25 28,7 4,0 
50 14,1 1,99 1037036 
75 5,9 1,33 
25 35,6 3,97 
50 20,8 2,0 1037050 
75 8,9 1,33 
25 33,8 3,99 
50 19,3 2,0 1037002 
75 8,8 1,33 
25 25,4 3,92 
50 13,4 2,02 1037038 
75 5,5 1,34 
25 26,1 4,03 
50 14,2 1,99 1037034 
75 7,0 1,33 
25 29,1 4,0 
50 14,4 2,0 1037031 
75 6,0 1,34 
25 20,1 3,98 
50 12,8 1,97 1037012 
75 7,6 1,32 
25 27,8 4,01 
50 15,1 1,99 1037044 
75 6,5 1,33 
25 12,3 4,0 
50 7,3 2,0 1037019 
75 4,2 1,33 
25 19,9 3,99 
50 10,9 2,0 1037049 
75 4,5 1,33 
25 29,3 3,97 
50 17 2,0 1037042 
75 8,4 1,33 
25 29,1 4,1 
50 15,7 2,0 1037028 
75 7,0 1,33 

 

As Figuras 7, 8 e 9 apresentam os mapas de precipitação associados às probabilidades de 

25%, 50% e 75%, respectivamente. Os referidos mapas demonstram a distribuição da precipitação 

pluvial na bacia do Rio Sergipe, que enfatiza a existência de três regiões com índices 

pluviométricos bem diferenciados. Os resultados obtidos demonstraram que a região litorânea 
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apresentou os maiores índices de precipitação, sendo seguida pela região semi-árida, e com a região 

do agreste apresentando os menores valores, para os três níveis de probabilidade. 

A Figura 7 apresenta o mapa de espacialização para a probabilidade de 25%. Pode-se perceber 

que os valores da precipitação pluvial variam entre 13,0 mm e 35,0 mm, com a região próxima ao 

litoral apresentando os valores mais elevados (22,0 mm a 33,0 mm), seguida da região semi-árida 

da bacia (21,0 mm a 26,0 mm). A região central da bacia apresenta os menores valores precipitados 

(20,0 mm a 18,0 mm). 

 

 
Figura 7 - Mapa de espacialização para a probabilidade de 25%. 

 

Na Figura 8 está o mapa de espacialização para a probabilidade de 50%. Pode-se perceber que 

os valores variam entre 7,5 mm e 20,5 mm. A região litorânea apresentou os valores mais elevados, 

variando de 12,0 mm a 19,0 mm, seguida da região semi-árida que apresentou valores que variam 

de 13,0 mm a 14,0 mm. A região central apresentou os menores valores de precipitação, variando 

de 10,0 mm a 12,0 mm. 
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Figura 8 - Mapa de espacialização para a probabilidade de 50%. 

 

A Figura 9 mostra a distribuição espacial da precipitação com probabilidade de 75% de 

ocorrência. Pode-se observar que os valores associados a esse nível de probabilidade variam de 4,2 

mm a 9,0 mm na área da bacia. Os valores mais elevados foram registrados para a região litorânea 

(6,0 mm a 9,0 mm) e região do semi-árido (6,0 mm a 7,0 mm). A região central apresentou os 

menores valores de precipitação, variando de 5,0 mm a 6,0 mm. 

 

 
Figura 9 - Distribuição espacial da precipitação com probabilidade de 75%. 

 

Nos três níveis de probabilidade uma faixa da região semi-árida apresentou valores de 

precipitação mais elevados do que a da região agreste da bacia. Esse fato pode estar relacionado 

com uma possível inconsistência dos dados, visto que são séries históricas antigas que dependiam 

da presença de observador diariamente e, portanto, sujeita a erros de coleta. A presença de eventos 
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atípicos (eventos extremos) em alguns anos dentro da série analisada, também pode ter provocado 

um resultado não condizente com as características climáticas da área de estudo. 

 

CONCLUSÕES 
 

O método do Inverso do Quadrado da Distância (IQD) não apresentou bons resultados para 

gerar séries completas de precipitação diária. As correlações entre valores estimados pelo método e 

os valores observados não apresentaram ajustes satisfatórios em três estações. As curvas de 

permanência dos dados de precipitação diária das séries originais observadas e das séries que 

tiveram dados preenchidos mostraram boas aproximações entre as séries originais e as preenchidas, 

mostrando que para esta situação o método IQD pode ser empregado.  

A ausência de valores nas séries históricas não influenciou significativamente na construção 

das curvas de permanências devido a grande extensão de dados das séries históricas utilizadas, 

permitindo representar a sazonalidade climática. 

Os resultados da espacialização da precipitação diária para três níveis de probabilidade 

(25%, 50% e 75%) mostraram a existência de uma redução da precipitação da região litorânea para 

a região semi-árida. Numa faixa da região semi-árida da bacia a precipitação foi maior que a da 

região agreste nos três níveis de probabilidade. Este fato pode ser devido à inconsistência dos dados 

observados ou a ocorrência de eventos extremos numa microrregião. Os mapas de isoietas 

associadas aos níveis de probabilidade de ocorrência de precipitação são úteis para planejamento do 

uso de terras para agricultura e para o zoneamento ecológico econômico na bacia. 
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