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RESUMO − Visando contribuir com estudos sobre variabilidade da chuva, foi analisada a 
tendência da precipitação entre 2004 e 2008, na Bacia Experimental do Rio Gameleira, localizada 
no Estado de Pernambuco. Foram utilizadas técnicas de estatística básica nas análises da 
variabilidade espacial e temporal da precipitação. Constatou-se neste trabalho que nos totais 
pluviométricos anuais e diários, a variabilidade espacial foi significativa. O estudo em escala 
mensal mostra a ocorrência de maior pico de precipitação entre os meses de março e julho, quando 
ocorrem 68% da precipitação anual, e que os meses secos na sua grande maioria possuem totais 
pluviométricos significativos para o período. Com o estudo da escala diária observou-se que os 
eventos com alta precipitação demonstraram uma variação nos dados correlacionando entre os três 
postos estudados, que pode ter ocorrido pela grande intensidade de precipitação e a direção dos 
ventos e até mesmo as correntes de ar da região.  
 
 
ABSTRACT − This work analysed the rainfall between 2004 and 2008, within Gameleira River 
Experimental Basin, located in Pernambuco State, aiming to contribute with studies about rainfall 
variability. Basic statistics was used for the analysis of temporal and spatial rainfall variability. The 
results showed that spatial variability was significant for the total annual and daily. The study shows 
the occurrence of major peak of rainfall between the months of March and July, when it occurs 68% 
of annual precipitation, and that even in the dry months significant rainfall events occured. On a 
daily basis, high spatial variability was observed, considering the three rainfall measurement 
stations, mainly in the high intensity events. This may be due to the rainfall intensity and direction 
of winds.     
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INTRODUÇÃO 
 

A precipitação caracteriza-se como o retorno ao solo, do vapor d’água que se condensou, e se 

transformou em gotas de dimensões suficientes para quebrar a força da gravidade, e cair. Essa água 

em trânsito entre nuvem e solo, chamada precipitação, tem aparentemente regular seu aspecto 

quantitativo para cada local no globo, mas sua distribuição, durante o ciclo anual é irregular (Lira et 

al., 2006). 

Estudar a precipitação é atualmente um desafio, tendo em vista as mudanças climáticas que 

podem estar ocorrendo. Essas possíveis mudanças representam um tema de grande relevância no 

cenário mundial atual, sendo alvo de preocupação e discussão tanto por parte do meio científico-

acadêmico, quanto de organizações ambientais e da sociedade, em decorrência de todas as 

implicações de âmbito econômico, social e ambiental que elas desencadeiam. O clima é 

considerado como o elemento condicionador da dinâmica do meio ambiente, pois exerce influência 

direta tanto nos processos de ordem tanto física quanto biológica, assim como na sociedade de 

modo geral, constituindo-se, portanto, em um recurso essencial para a vida e para as atividades 

humanas.  

O estudo do comportamento espacial de um determinado elemento climático, como é o caso 

da precipitação, em uma região é fundamental para o mapeamento de áreas de aptidão para 

agricultura, bem como para o planejamento das atividades agrícolas e, sobretudo para o 

gerenciamento dos recursos hídricos. A identificação de regiões homogêneas quanto aos padrões 

individual ou combinado de diferentes elementos meteorológicos tem sido uma prática habitual e 

desenvolvida por diferentes metodologias, seja pelo uso de técnicas de análise multivariada ou por 

geoestatística.  

O regime de precipitação pluviométrica do Nordeste do Brasil é caracterizado pela ocorrência 

de cerca de 70% do total em um período de quatros meses. No setor Leste do Nordeste do Brasil 

esse período vai de maio a julho, período chamado de estação chuvosa, e tem nas condições 

termodinâmicas no/sobre os oceanos Pacífico e Atlântico Tropicais, e na atuação de sistemas 

atmosféricos de grande escala como, por exemplo, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), os 

principais fatores influenciadores (Silva e Castro, 2005). 

Como exemplo de trabalhos que analisaram a distribuição espacial e temporal da precipitação 

pode-se citar os estudos de Schuurmans e Bierkens (2007), que observaram os efeitos da 

distribuição espacial da precipitação diária sobre a umidade do solo e o nível de água subterrânea 

em uma bacia, usando o modelo SIMGRO.  

Simões e Bernardes (2008) apresentaram alguns exemplos de estudos em hidrologia e em 

bacias hidrográficas usando ferramentas de estatística e SIG em bacias no Estado de São Paulo. Na 
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obtenção de um mapa de capacidade de infiltração com base em elementos do meio físico e da 

precipitação utilizando ferramentas de análise espacial de um SIG. No estudo buscaram integrar 

séries hidrológicas temporais com dados geoespaciais o que se constitui atualmente, em um dos 

maiores desafios da hidrologia. 

Machado et al. (1996) utilizaram a análise de agrupamento para estudar a duração da estação 

chuvosa no estado de Minas Gerais. A partir dos resultados, identificaram épocas mais e menos 

propícias às atividades agrícolas para a região. Em um trabalho mais amplo, Keller et al. (2005) 

usaram a técnica de análise hierárquica de agrupamento com o objetivo de delimitar regiões 

homogêneas no Brasil, utilizando como variáveis de análise a distribuição temporal de períodos de 

secas e distribuições de frequência de precipitação. Os resultados permitiram identificar 25 zonas 

pluviometricamente homogêneas em todo o território brasileiro, contribuindo para estudos de riscos 

climáticos na agricultura. 

Devido a dificuldade de obtenção de dados e uma série histórica mais representativa para 

estudos mais consistentes, muitas vezes são usadas uma única estação de dados em uma bacia e se 

considera que a precipitação é homogênea em toda a bacia, e outras vezes, se utiliza dados 

pluviométricos de estações fora dos limites da área de estudo. Para uma modelagem de 

variabilidade mais aprofundada é importante ter mais de um pluviômetro na área e com a maior 

quantidade possível de dados.  

Procurando estabelecer uma rede densa de estações para coleta de dados pluviométricos para 

fins de modelagem hidrológica, a REHISA – Rede de Hidrologia do Semi-Árido, que através do 

Projeto BEER – Bacias Experimental e Representativa do Semi-Árido, vem instalando diversas 

estações em bacias experimentais com o propósito de extrapolar os valores para bacias 

representativas. Neste estudo serão apresentados os dados obtidos na Bacia Experimental do Riacho 

Gameleira. 

Visando a análise da distribuição espacial e temporal da precipitação em escala de 

microbacias no Nordeste do Brasil, diversos estudos sobre o tema vem sendo realizados. Dentro da 

REHISA, muitos trabalhos sobre variabilidade espacial da precipitação vêm sendo desenvolvidos 

em escala de microbacias e bacias representativas. Um dos primeiros estudos foi o desenvolvido por 

Moura at al. (2004), que analisaram todos os eventos chuvosos para detectar padrões relacionais 

tais como: montante da precipitação, duração da precipitação, intensidade da precipitação, horário 

de início da precipitação e número de eventos por dia, a fim de estabelecer bases científicas para a 

construção de um modelo estocástico de precipitação. O estudo foi desenvolvido na Bacia Riacho 

Guaraíra, localizada na costa litorânea do Estado da Paraíba, e monitorada pela Universidade 

Federal da Paraíba. Os resultados mostraram que os totais precipitados por evento seguem uma 

distribuição altamente assimétrica. Outra constatação foi que a grande maioria dos eventos 
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chuvosos iniciava de madrugada ou pela manhã, variando significativamente entre os meses do 

período de estiagem (agosto a fevereiro) e do período chuvoso (março a julho). Observaram 

também que a maioria dos dias chuvosos apresenta apenas um evento chuvoso, características de 

uma típica bacia localizada no litoral. 

Araújo Filho et al. (2005) estudaram o abatimento da precipitação a medida que se afasta do 

pico pontual de precipitação na bacia do riacho Gameleira (PE). Os resultados mostraram que nos 

totais pluviométricos anuais as variações na bacia não são significativas. Verificou-se a partir da 

análise de eventos chuvosos individuais, que de acordo com o tipo do evento, existe um pico 

pontual de precipitação e a medida que se afasta do ponto do pico, os valores da precipitação 

precipitada decresce bastante. 

Cidreira et al. (2006) estudaram a variabilidade espaço-temporal da precipitação na Bacia 

Riacho do Cedro, localizada no semi-árido da Bahia. Essa bacia possui estações de monitoramento 

a cada 5 km² e medições de precipitação em intervalos de 10 minutos, horário, diário e mensal. 

Foram realizadas análises da variabilidade espaço-temporal da precipitação, correlação entre as 

estações, verificação da influência das distâncias, altitude e análises estatísticas para verificar se, em 

média, existe diferença entre as estações. Os resultados mostraram que a precipitação na bacia 

apresenta comportamento homogêneo, mais acentuado na parte média e baixa da bacia, enquanto 

que na parte alta se caracteriza por precipitações mais intensas, configurando a existência de uma 

variabilidade espacial que deve ser analisada para extrapolação de dados medidos de forma pontual 

para representar áreas extensas. 

Silva et al. (2007) estudaram a variabilidade da precipitação dentro da Bacia Experimental do 

Rio Jatobá, localizada na região semi-árida do Estado de Pernambucano, monitorada pela 

Universidade Rural de Pernambuco. O trabalho teve como objetivo avaliar a consistência de dados 

obtidos por equipamentos automáticos instalados na bacia, confrontando-se eventos chuvosos, e 

analisando-se ocorrência de diferenças significativas entre as estações automáticas. Realizou-se 

análise exploratória da intensidade de precipitação para durações mínimas de 5 minutos, bem como 

de precipitação mensal, sendo obtida, para cada mês do ano, total mensal, média aritmética, desvio-

padrão, máxima e mínima precipitação. Os resultados do trabalho na bacia do Jatobá mostraram que 

a análise preliminar da distribuição espaço-temporal da precipitação permitiu identificar a 

influência de efeito orográfico na precipitação. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a variabilidade temporal e espacial da precipitação 

sobre a Bacia Experimental do Riacho Gameleira.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

A Bacia Experimental do Riacho Gameleira: caracterização da bacia 

A Bacia Experimental do Riacho Gameleira está localizada entre as coordenadas 8º 08' de 

latitude sul e 35º 31' de longitude oeste (Figura 1), e possui uma área de drenagem de 17 km², e está 

inserida em uma área de transição entre a zona da mata e o agreste. A bacia do riacho Gameleira faz 

limite ao norte com os municípios de Glória de Goitá e Chã de Alegria, ao sul com Primavera e 

Escada, ao leste com Moreno, Cabo e São Lourenço da Mata e a oeste com Pombos (Dutra, 2005).  
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Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica da Bacia Experimental do Riacho Gameleira, 

localizada no Estado de Pernambuco. 
 

O Riacho Gameleira é afluente do Rio Tapacurá, de grande importância para o abastecimento 

da região, e situa-se na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. A Bacia do Rio Tapacurá é de grande 

importância para o abastecimento e controle de enchentes da região metropolitana do Recife 

(Araújo Filho et al., 2005).  

A Tabela 1 apresenta as coordenadas, a elevação e período de dados disponíveis nos postos 

pluviométricos utilizados no estudo. Esses postos foram utilizados porque fazem parte das estações 

de coleta de dados sob responsabilidade do Projeto Bacias Experimental e Representativa da Rede 

de Hidrologia do Semi-árido – BEER-UFPE/UFRPE, que busca desenvolver de forma 

sistematizada e conjunta, metodologias apropriadas para avaliação do balanço hídrico em diferentes 

escalas espaciais e temporais, utilizando os dados de bacias experimentais. Neste estudo são 

utilizados dados da Bacia Experimental do Riacho Gameleira. 
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Tabela 1 – Descrição das estações pluviométricas utilizadas. 

Estação Latitude 
(m) 

Longitude 
(m) 

Elevação 
(m) 

Período de 
dados 

Plu-umidade 9.107.181,287 243.768,582 261 2004−2008 
Pluviométrica 9.107.181,287 243.757,658 216 2004−2008 
Climatológica 9.104.329,918 247.712,430  154 2004−2008 

 
A ocupação do solo era predominantemente com cana de açúcar sendo que atualmente os 

latifúndios encontram-se parceladas em sítios, onde há predominância do plantio de hortaliças 

irrigadas e de pastagens (Araújo Filho et al., 2005). Os solos são predominantemente do tipo 

Argissolos e Neossolos (Figura 2). O relevo da microbacia do Riacho Gameleira (Figura 3) é 

representado por morros de declividade elevada, tendo seu ponto mais alto situado na cota de 430 m 

e o ponto mais baixo na seção exutória do riacho Gameleira, com 140 m (Braga, 2001). 

 

 
Figura 2 – Mapa dos tipos de solo existentes na bacia do Riacho Gameleira com a localização dos 

postos pluviométricos utilizados. 
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Figura 3 – Modelo digital de elevação da bacia do Riacho Gameleira e localização dos postos 

pluviométricos utilizados. 
 

Dados de precipitação utilizados 

O período chuvoso na bacia acontece entre os meses de março e julho, quando ocorrem 68% 

da precipitação anual (Araújo Filho et al., 2005). A precipitação anual média é de 1.047 mm, a 

temperatura mensal média oscila entre 23 e 27ºC, enquanto a umidade relativa do ar, durante os 

meses de março a julho, é superior a 70% (Araújo Filho, 2004).  

Com a implantação do Projeto IBESA – Implantação de Bacias Experimentais no Semi-

Árido, apoiado com recursos do CNPq e da FINEP, procurou-se propiciar uma extensa rede de 

monitoramento hidrológico na região Nordeste. Atualmente, a bacia hidrográfica do Riacho 

Gameleira vem sendo monitorada através de três estações que medem diversas variáveis climáticas. 

Este monitoramento é feito através de equipamentos com saída em PCDs – Plataforma de Coleta de 

dados, atualizado através da coleta mensal dos dados armazenados nas estações.  

Para este trabalho foram utilizadas três estações de coleta de dados de precipitação: a estação 

climatológica completa (Figura 4) medindo precipitação, radiação, velocidade e outros parâmetros, 
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a estação Plu-Umidade usada para coletar dados de precipitação e umidade do solo em três camadas 

(Figura 5) e a Pluviométrica que faz apenas medição de precipitação (Figura 6). O período de dados 

utilizado compreende os anos de 2004 a 2008, que possuíam séries completas. Inicialmente 

trabalhou-se as séries com os dados brutos, como segunda etapa foram descartados os meses com 

falhas e reavaliados os dados de precipitação, com o intuito de ter maior confiabilidade nos dados 

analisados. 

 

 
Figura 4 – Estação climatológica. Ao fundo vista parcial da paisagem em torno da estação.  

 

 
Figura 5 – Vista da estação Plu-umidade. 
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Figura 6 – Estação Pluviométrica. 

 

Para a coleta dos dados foram instalados os sensores de precipitação pluviométrica e data-

loggers para armazenar as informações. As PCDs têm sua alimentação via bateria recarregável por 

um painel solar e armazenam os dados com intervalo de até 1 minuto. A precipitação é medida a 

cada minuto na hipótese desta ser maior ou no mínimo igual a uma basculada do pluviógrafo, que 

corresponde a uma precipitação de 0,254 mm. 

Após retirar os dados das PCDs, foi desenvolvido um programa computacional para 

armazenar os dados, chamado de GERIBESA, desenvolvido no GRH – Grupo de Recursos Hídricos 

da Universidade Federal de Pernambuco, e serve para que o usuário possa ler, processar e plotar os 

dados obtidos das diversas PCD’s e ainda gera gráficos do período escolhido para se observar a 

consistência dos dados. 

Foram utilizados diversos procedimentos estatísticos como: cálculo da média, desvio padrão, 

curtose e teste de normalidade (Testes de Shapiro e Wilk). Visando a análise da consistência dos 

dados pluviométricos, foi utilizado o programa GERIBESA, que possibilitou a análise gráfica dos 

totais mensais e os dias com falhas na coleta dos dados. Foi calculada também a diferença 

percentual observada entre as três estações estudadas, através da equação:  
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sendo Pi o total precipitado anual em uma estação estudada e Pj o total anual precipitado na outra 

estação. Este estudo foi realizado para se determinar a diferença percentual entre as estações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Variação temporal da precipitação 

Para a realização deste estudo foi procedida a análise de dados pluviométricos obtidos em três 

estações localizadas dentro e no entorno da bacia experimental, como mostrado na Figura 3. 

Inicialmente foi analisada a distância entre os três postos, como mostrado na Tabela 2. Pode-se 

conferir que a distância máxima entre os postos não ultrapassa os 4 km, distância considerada 

pequena visto que a bacia do riacho Gameleira possui 17 km² de área de drenagem. Observa-se 

ainda que de acordo com a distribuição espacial dos postos. 

 

Tabela 2 – Distâncias em linha reta dos postos estudos. 

Distâncias dos postos Distância (km) 
Plu-umidade − Climatológica 3,63 
Plu-umidade − Pluviométrica 1,76 

Pluviométrica − Climatológica 4,87 
 

O cálculo da média mensal mostra que os meses de abril a julho constituem realmente o 

período chuvoso na região. Com o cálculo do desvio padrão se observou a dispersão dos dados e 

mostrou a tendência dos dados que possuem as maiores médias possuírem também a maior 

dispersão dos dados, como mostra a Tabela 3. Também foi realizado o cálculo da curtose, medida 

de dispersão que caracteriza o “achatamento” da curva da função de distribuição e se observou que 

em todos os meses os valores da curtose foram muito pequenos, ou seja, muitos valores negativos 

ou muito abaixo de 1, o que demonstra a normalidade dos dados.  

Ainda, para se obter a confirmação da normalidade dos dados, foi realizado o teste de Shapiro 

e Wilk (1965), o qual consta no cálculo da constate de Shapiro e Wilk, onde o valor calculado tem 

que ser menor que o tabelado. Os resultados obtidos mostraram que os dados seguem uma 

distribuição normal (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Valores de média, desvio padrão e curtose da precipitação pluviométrica mensal de cada 
mês de do período de 2003 a 2009. 

Mensal Média (mm) Desvio padrão (mm) Curtose (%) 
Jan 99,10 94,08 - 0,79 
Fev 78,61 68,90 - 0,93 
Mar 72,65 72,87  0,57 
Abr 123,49 104,72 0,46 
Mai 138,64 107,73 - 1,18 
Jun 239,67 203,82 - 1,54 
Jul 131,57 99,80 2,26 

Ago 70,91 58,65 - 0,28 
Set 27,52 33,40 0,22 
Out 8,97 13,25 0,10 
Nov 14,39 19,90 - 3,28 
Dez 36,24 46,54 - 0,26 

Teste de Shapiro e 
Wilk 

Constante 
calculada: 0,066 

Constante tabelada: 
*0,943 Distribuição Normal 

* Valor tabelado do teste de Shapiro e Wilk (1965). 
 

Na Tabela 4 são apresentadas as estatísticas da precipitação pluviométrica anual. Os 

resultados do desvio padrão e de curtose da Tabela 4 são semelhantes aos da Tabela 3. Os totais 

pluviométricos anuais são bem semelhantes em todos os anos. O teste de Shapiro and Wilk foi 

aplicado também aos dados anuais indicando a normalidade. 

Tabela 4 – Valores de média, desvio padrão e curtose da precipitação pluviométrica anual. 
Anual Média (mm) Desvio padrão (mm) Curtose (%) 
2004 271,95 33,99 -0,56 
2005 247,49 149,98 3,80 
2006 194,38 63,82 0,56 
2007 220,38 49,54 0,72 
2008 226,29 71,46 -1,10 

Teste de Shapiro e 
Wilk 

Constante 
calculada: 0,066 

Constante tabelada: 
*0,943 Distribuição Normal 

* Constante tabelada do teste de Shapiro and Wilk, 1965. 
 

Variabilidade anual da Precipitação na Bacia Experimental do Riacho Gameleira  

A Figura 7 mostra apenas os totais pluviométricos anuais sem falhas de 2004 a 2008, das três 

estações estudadas, considerando agora em cada ano estudado os meses isentos de falhas. Observa-

se que a estação Pluviométrica possui um total anual da precipitação ligeiramente ao da Plu-

umidade, seguida dos totais anuais da Climatológica. 

O ano de 2005 foi o de maior pluviometria registrada na região nos últimos anos chegando a 

causar uma grande enchente que causou grandes estragos na Bacia da Gameleira e no seu entorno 

como também na cidade de Vitória do Santantão e cidades vizinhas (Araújo Filho et al., 2006).  
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Figura 7 – Totais pluviométricos anuais de 2004 a 2008. 

 
A Tabela 5 mostra a diferença percentual entre as três estações. A diferença percentual 

observada entre as estações mostra que os anos de 2006 e 2007 possuem as maiores discrepâncias e 

nos outros anos as diferenças se mostraram menos significativas, mas não inexistentes. 

 

Tabela 5 – Diferença percentual de precipitação anual entre as estações. 
Ano Plu-umidade - Climatológica Plu-umidade - Pluviométrica Pluviométrica - Climatológica
2004 13,35 2,15 28,62 
2005 17,03 5,38 37,24 
2006 25,59 21,50 58,71 
2007 19,20 63,02 35,04 
2008 4,62 4,71 9,46 

 
 

A Figura 8 mostra o módulo do programa GERIBESA utilizado para a análise de consistência 

da precipitação diária no período de 31/5/2006 a 29/6/2006, para as três estações. Analisando os 

dados desse mesmo período da estação Climatológica para o ano de 2006, percebem-se falhas de 1 

a 10 de junho. Após esta data foi realizada manutenção na estação climatológica e retornou-se a 

coleta normal. Após a falta de coleta de dados, devido a problemas técnicos nos sensores, entre os 

meses de janeiro a agosto na estação climatológica, o ano de 2006 pode ser considerado como de 
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baixa confiabilidade devido ao fato do número muito alto de falhas na sua série. O problema foi 

sanado, realizando-se manutenção na estação.  

 

 
Figura 8 – Análise de consistência da precipitação mensal no período de 31/5/2006 a 29/6/2006. 

 

Variabilidade mensal da Precipitação na Bacia Experimental do Riacho Gameleira  

 A Figura 9 mostra os totais pluviométricos mensais de 2004 a 2008. Nota-se que a tendência 

mostrada na análise dos dados anuais foi contrariada. Analisando os totais mensais dos meses sem 

falhas, observou-se que em todos os meses a estação climatológica obteve os totais mensais mais 

altos, seguido da pluviométrica e plu-umidade. A análise dos totais mensais mostra a estação 

climatológica com o maior total mensal pluviométrico seguida da estação pluviométrica e Plu-

umidade. Esta constatação contraria a análise dos totais anuais, os quais mostraram a estação 

pluviométrica com o maior total anual. Este fato pode ter ocorrido em virtude dos totais anuais 

utilizarem os dados de precipitação nos períodos úmidos e secos sem distinção e na totalização dos 

dados mensais os dois períodos são bem distintos mostrando a influência da topografia nas estações 

pluviométrica e plu-umidade, fenômeno também comprovado em Cidreira et al. (2006). 

Pluviométrica 

Plu-umidade 

Climatológica 
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Figura 9 – Totais pluviométricos mensais no período de 2004 a 2008. 
 
 

A Figura 10 mostra os meses chuvosos no período de 2004 a 2008. O período chuvoso na 

bacia descrito por Araújo Filho (2005), pode ser confirmado na Figura 11, onde mostra a ocorrência 

de maior pico de precipitação entre os meses de março e julho, quando ocorrem 68% da 

precipitação anual. A Figura 11 mostra os meses considerados secos no período de 2004 a 2008. 

Analisando os meses secos observa-se um total mensal de picos de até 150 mm, valores 

significativos para meses secos.  
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Figura 10 – Totais mensais pluviométricos dos meses chuvosos no período de 2004 a 2008. 
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Figura 11 – Totais mensais pluviométricos dos meses secos no período de 2004 a 2008. 

 

Variabilidade diária da Precipitação na Bacia Experimental do Riacho Gameleira  

 Neste trabalho foram estudados os dados na escala diária, onde foram escolhidos eventos de 

alto e baixo índice pluviométrico. Para uma análise mais coerente utilizou-se a mesma escala em 

todos os eventos escolhidos, para se observar o efeito da escala nos eventos chuvosos. 

As Figuras de 12 e 13 mostram eventos de alto índice pluviométrico na escala diária. A Figura 

13 mostra o evento de 9 de maio de 2005 que possui os seguintes totais pluviométricos: na estação 

Plu-umidade de 47,98 mm, na Pluviométrica de 38,36 mm e na Climatológica de 40,64 mm.  A 
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Figura 14 mostra o evento de 11 de maio de 2008 que possui os seguintes totais pluviométricos: na 

Plu-umidade de 26,41 mm, na Pluviométrica de 26,61 mm e na Climatológica de 17,71 mm, 

evidenciando a variação entre os três postos estudados. Esta variação pode ter ocorrido pela grande 

intensidade de precipitação e a direção dos ventos, fenômeno de chuva orográfica e até mesmo as 

correntes de ar da região. Porém para se definir ao certo as causas desta variabilidade teria que se 

fazer um estudo minucioso da climatologia da bacia. 

 

 
Figura 12 – Evento de alto índice pluviométrico (Data: 9 de maio de 2005). 
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Figura 13 – Evento de alto índice pluviométrico (Data: 11 de março de 2008). 

 
As Figuras de 14 e 15 mostram eventos de baixo índice pluviométrico, evidenciando uma leve 

variação entre estes três postos estudados. A Figura 15 mostra o evento de 23 de agosto de 2004 que 

possui os seguintes totais pluviométricos: na estação plu-umidade de 14,22 mm, na pluviométrica 

de 13,21 mm e na climatológica de 10,16 mm. A Figura 16 mostra o evento de 18 de julho de 2005 

que possui os seguintes totais pluviométricos: na plu-umidade de 11,68 mm, na pluviométrica de 

7,61 mm e na climatológica de 6,09 mm. Todos os eventos de baixo índice pluviométrico, em toda 

série analisada, também mostram esta tendência. Os eventos com pequena precipitação demonstram 

uma relativa uniformidade nos dados entre os três postos estudados. 

 

 
Figura 14 – Evento de baixo índice pluviométrico (Data: 23 de agosto de 2004). 
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Figura 15 – Evento de baixo índice pluviométrico (Data: 18 de julho de 2005). 

 
 
CONCLUSÕES 

O presente trabalho discutiu sobre a variabilidade pluviométrica temporal e espacial na Bacia 

Experimental do Riacho Gameleira, localizada no Estado de Pernambuco. Constatou-se neste 

trabalho que nos totais pluviométricos anuais, a variabilidade espacial foi significativa apresentaram 

totais de chuva muito acima da média anual da região. 

O estudo em escala mensal confirmou a afirmação de Araújo Filho (2005) que mostra a 

ocorrência de maior pico de precipitação entre os meses de março e julho, quando ocorrem 68% da 

precipitação anual. E os meses secos na sua grande maioria possuem totais pluviométricos 

significativos para o período. 

Com o estudo da escala diária observou-se que os eventos com alta precipitação 

demonstraram uma variação nos dados correlacionando entre os três postos estudados, que pode ter 

ocorrido pela grande intensidade de precipitação e a direção dos ventos e até mesmo as correntes de 

ar da região. Para se ter uma conclusão mais clara precisaria se realizar um estudo do clima na 

Bacia do Riacho Gameleira. 

O presente estudo enfoca a espacialização pluviométrica para toda a área da bacia, buscando 

mostrar uma primeira tentativa sobre a distribuição espaço-temporal e a consistência dos dados 

coletados, mas não pretende expor resultados mais conclusivos sobre a variabilidade pluviométrica 

na bacia. Para isso são necessários outros estudos com uma maior série de dados que demonstrem 

com mais precisão a variabilidade pluviométrica na bacia. 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 19

 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem ao CT-HIDRO/CNPq, CNPq, Projeto BEER/FINEP e FACEPE − 

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, pelos incentivos 

proporcionados através dos auxílios financeiros e das bolsas de doutorado para a realização desta 

pesquisa. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
ARAÚJO FILHO, P. F. (2004). “Modelagem hidrológica, com implantação de um limite máximo 
no déficit hídrico do modelo TOPMODEL, e aplicação na região de transição entre a Zona da 
Mata e o Agreste pernambucano”. Tese de doutorado do Departamento de Energia Nuclear da 
UFPE. 
 
ARAÚJO FILHO, P. F.; CABRAL, J. J. S. P.; AZEVEDO, J. R. G. (2005). “Considerações sobre a 
variabilidade especial da precipitação na bacia do riacho Gameleira em Pernambuco” in Anais do 
XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, João Pessoa-PB. 
 
ARAÚJO FILHO, P. F.; CABRAL, J. J. S. P.; BRAGA, R. A. G. (2006). “Avaliação hidrológica 
do evento chuvoso de junho/2005 na Bacia do Tapacurá: Estudo de caso” in Anais do VIII 
Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, Gravatá - PE. 
 
BRAGA, R. A. P. (2001). “Gestão ambiental da bacia do rio Tapacurá – Plano de ação”. Recife: 
Ed. Universitária da UFPE. p. 101. 
 
CIDREIRA, M. A. S.; FONTES, A. S.; ALMEIDA, R. B.; MEDEIROS, Y. D. (2006). “Análise da 
variabilidade espaço-temporal da precipitação na bacia experimental do rio do Cedro – BA” in 
Anais do VIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, Gravatá - PE. 
 
DUTRA, M. T. D. (2005). “Uso dos recursos hídricos e florestais e sua relação com áreas de 
preservação permanente na bacia experimental do riacho Gameleira, afluente do Tapacurá-PE”. 
Dissertação de mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
KELLER, T.; ASSAD, E. D.; SCHUBNELL, P. R. (2005). “Regiões pluviometricamente 
homogêneas no Brasil”. Pesquisa Agropecuária Brasileira 40 (4), pp. 311 − 322.  
 
LIRA, M. L.; OLIVEIRA M.; DANTAS, R. T.; SOUZA, W. M. (2006). “Alterações da 
precipitação em municípios do Estado de Pernambuco”. Engenharia Ambiental 3(1), pp. 52 − 61. 
 
MACHADO, M. A. M.; SEDIYAMA, G. C.; COSTA, M. H. (1996). “Duração da estação chuvosa 
em função das datas de início do período chuvoso para o estado de Minas Gerais”. Revista 
Brasileira de Agrometeorologia 4(2), pp. 73 − 79. 
 
MOURA, E. M.; LUCENA, A. P.; SILVA, F. C.; LIRA, G. A. R.; SILVA, T. C.; SILANS, A. M. 
B. P. (2004). “Bacia Experimental do Rio Guairá – Análise dos eventos chuvosos” in Anais do VII 
Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, São Luís. 
 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 20

SCHUURMANS, J. M.; BIERKENS, M. F. P. (2007). “Effect of spatial distribution of daily 
rainfall on interior catchment response of a distributed hydrological model”. Hydrology and Earth 
System Sciences 11, pp. 677 – 693. 
 
SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. (1965). “An analysis of variance test for normality”. Biometrika, 
52(3-4), pp. 591 − 611.  
 
SILVA, E. M. S.; CASTRO, M. A. H. (2005). “Análise da climatologia de precipitação simulada 
em escala regional usando downscaling dinâmico sobre a região norte do nordeste do Brasil”. 
Revista Tecnologia 26(2), pp. 124 − 133. 
 
SILVA, E. M.; CASTRO, M. A. H. (2005). “Análise da climatologia de precipitação simulada em 
escala regional usando downscaling dinâmico sobre a região norte do nordeste do Brasil”. Revista 
Tecnologia 26(2), pp. 124 − 133. 
 
SILVA, J. R. L.; MONTENEGRO, A. A.; SANTOS, E. S.; ANDRADE, T. S.; SILVA, A. P. N. 
(2007). “Caracterização preliminar da precipitação pluviométrica em bacia experimental do semi-
árido Pernambucano” in Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e 8º Simpósio 
de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa, São Paulo. 
 
SIMÕES, S. J. C.; BERNARDES, G. P. (2008). “Laboratório de Análise Geoespacial (LAGE): 
Alguns exemplos de pesquisa em hidrologia e em bacias hidrográficas”. Revista Tecnologia 29(1), 
pp. 91 − 100. 


