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ANÁLISE DE HOMOGENEIDADE DA PRECIPITAÇÃO NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO IJUÍ-RS. 

 
Marco Alésio Figueiredo Pereira*1; Masato Kobiyama2 e Nilza Maria dos Reis Castro2  

 
Resumo - O objetivo deste trabalho foi determinar o ajustamento da distribuição de probabilidade 
Gama à série histórica de precipitações diárias, em 15 estações localizadas no entorno da bacia 
hidrográfica do rio Ijuí, região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, durante um período de 27 
anos distribuídos nos intervalos de 12/01/77 a 20/12/04 e determinar os padrões de agrupamento 
pluviométrico destas estações. Para inferir o ajustamento da função foi utilizado o teste de Shapiro-
Wilk. Após se realizou o agrupamento das estações pela distância Euclideana através do método de 
Ward, sendo propostos dois e três grupos distintos para a série. Pela analise da ANOVA e do teste 
de Tukey verificou-se que os possíveis agrupamentos das variáveis não se aplicavam, demonstrando 
a homogeneidade pluviométrica para a bacia em estudo. Foi possível concluir que a distribuição 
Gama pode ser utilizada para definir a regionalização pluviométrica na bacia hidrográfica do rio 
Ijuí. 
 
Palavras-Chave: Precipitação, Distribuição de Gama, Regionalização. 
 
 

ANALYSIS OF RAINFALL HOMOGENEITY IN IJUÍ RIVER BASI N - RS. 
 
Abstract - The objectives of this study were to determine the adjustment of the Gamma probability 
distribution to the historical series of daily rainfall at 15 stations located around the Ijuí river basin, 
northwestern region of the State of Rio Grande do Sul, during the period from December 1, 1977 to 
December 20, 2004 (27 years) and to determine patterns of grouping these rainfall stations. To infer 
the adjustment function the Shapiro-Wilk test was used. After grouping the stations through the 
Euclidean distance by the Ward method, two and three distinct groups for the series were 
established. However, the ANOVA and Tukey test showed that the possible groupings of the 
variables were not able to be grouped, which indicates the rainfall homogeneity over the Ijuí river 
basin. It is also concluded that the Gamma distribution can be used to define the rainfall 
regionalization in this basin. 
 
Keys words: Rainfall, Gamma distribution, Regionalization. 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

O monitoramento hidrológico é dispendioso tanto economicamente quanto tecnicamente. Em 
áreas hidrologicamente homogêneas, pode-se reduzir o número dos pontos de monitoramento por 
meio de técnicas de regionalização. Portanto, o estudo de homogeneidade hidrológica pode diminuir 
o custo na investigação hidrológica e consequentemente melhorar o planejamento dos recursos 
hídricos. Yadav et al. (2007) comentam que hidrólogos têm respondido a este desafio, 
desenvolvendo várias ferramentas de previsão, os quais são comumente referidos como métodos de 
regionalização. Alguns métodos são comumente usados para a regionalização de variáveis hidro-
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climáticas como a precipitação, vazão, vazões máximas e mínimas, evapotranspiração e outros 
componentes do ciclo hidrológico.  

Romero et al. (1999) e Ramos (2001) afirmam que técnicas multivariadas como as técnicas de 
agrupamento são muito comuns para classificação destas variáveis. Dentro da análise de 
agrupamento encontram-se na literatura vários métodos que podem ser utilizados em diversos 
conjuntos de dados, bem como para a regionalização hidrológica. Por exemplo, Stahl e Demuth 
(1999), Lecce (2000), Corduas (2011), e Ramachandra e Srinivas (2006) utilizaram, 
respectivamente, o método de Ward, o método K-means, o modelo ARMA, e a inferência Fuzzy na 
elaboração de seus trabalhos sobre agrupamentos em regionalização hidrológica. 

Em virtude da escassez de séries históricas consideráveis nos diversos campos da ciência, 
incluindo a hidrologia, o uso de distribuições teóricas de probabilidades é frequentemente 
empregado para predizer o comportamento destas variáveis. Nesse sentido Ribeiro et al. (2007) 
compararam distribuições de probabilidade para estimar precipitações na região de Barbacena-MG 
e concluíram que a distribuição Gama foi a que melhor se ajustou aos dados observados. Sampaio et 
al. (2007) obtiveram ajuste adequado desta distribuição para modelar a quantidade de chuva no 
estado do Paraná. Oliveira et al. (2010) avaliaram a precipitação provável para Alegre-ES entre o 
período de 1940 a 2007 através da distribuição Gama, comprovando que a mesma se adéqua para 
representar os dados de precipitação. 

O objetivo deste trabalho foi determinar o ajustamento da distribuição Gama à série histórica 
de precipitação diária e verificar a homogeneidade pluviométrica das estações pluviométricas 
localizadas dentro e no entorno da bacia hidrográfica do rio Ijuí, região noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Área de estudo 
 

A bacia do rio Ijuí situa-se na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, entre as 
coordenadas 27º45' e 26º15' de latitude Sul e 53º15' e 56º45' de longitude Oeste, abrangendo 20 
municípios, com uma área de drenagem de 10.649,13 km² (Figura 1). Seus principais formadores 
são os rios: Ijuizinho, Conceição, Potiribu, Caxambu, Faxinal, Fiúza e Palmeira. Esta bacia se 
encontra sobre o planalto médio gaúcho com altitudes entre 420 e 700 m, seu relevo é composto por 
coxilhas com declividades suaves entre 3 e 15%. O clima da região da bacia, segundo Beltrame 
(2000), é classificado como mesotérmico brando superúmido, sem seca (Cfa), segundo a 
classificação de Koppen. A média das máximas é de 32 ºC e a média das mínimas fica em torno de 
8 ºC.  

 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  3 

 
Figura 1 – Localização da bacia do rio Ijuí com a localização dos postos pluviométricos. 

 
2.2. Dados utilizados 

 
Os dados de precipitação diária utilizados neste trabalho foram obtidos do site da ANA 

(Agência Nacional de Águas) no Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWeb). Foi utilizado o 
software Hidro 1.2 como ferramenta de suporte para visualização e seleção dos dados, sendo 
selecionadas 15 estações pluviométricas com série histórica de 27 anos distribuídos nos intervalos 
de 12/01/77 a 20/12/04. A Tabela 1 apresenta o código de cada estação, o nome, município, 
coordenadas geográficas e altitude, respectivamente.  

 

Tabela 1 – Dados básicos das estações pluviométricas. 

Código Nome Município Latitude (S) Longitude (W) Altitude (m)  
2854001 Boa Vista Catuipe 28⁰ 06' 40" 53⁰ 59' 35" 447 
2853026 Chapada Chapada 28⁰ 03' 31" 53⁰ 03' 58" 450 
2854012 Coimbra Santo Angelo 28⁰ 47' 16" 54⁰ 27' 09" 300 
2853003 Conceição Ijuí 28⁰ 27' 22" 53⁰ 58' 18" 160 
2853023 Condor Condor 28⁰ 13' 32" 53⁰ 28' 13" 440 
2754010 Esquina araujo Independência 27⁰ 58' 05" 54⁰ 06' 59" 400 
2855001 Garruchos São Borja 28⁰ 11' 16" 55⁰ 38' 13" 60 
2854003 Girua Girua 28⁰ 03' 15" 54⁰ 21' 41" 400 
2853010 Passo Faxinal Ijuí 28⁰ 17' 22" 53⁰ 46' 46" 200 
2854005 Passo Major Zeverino Santo Angelo 28⁰ 44' 01" 54⁰ 38' 52" 160 
2855002 Passo do Sarmento São Borja 28⁰ 12' 32" 55⁰ 19' 24" 80 
2854006 Passo Viola Caibaté 28⁰ 12' 40" 54⁰ 36' 11" 160 
2755001 Porto Lucena Porto Lucena 27⁰ 51' 16" 55⁰ 01' 25" 100 
2953030 Tupancireta Tupancireta 29⁰ 05' 08" 53⁰ 49' 09" 469 
2852006 Carazinho Carazinho 28⁰ 17' 36" 52⁰ 43' 27" 570 
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2.3. Análise estatística 
 

A função de distribuição de probabilidade Gama é expressa como: 

para
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onde θ e η  são os parâmetros de escala e forma, respectivamente; )(ηθΓ denota o fator de 

normalização que obriga a área total da densidade ser igual a 1; [ ] ηθ=XE  a média; e 

[ ] 2ηθ=XVar a variância. 
 
Para averiguar o grau de ajuste dos dados observados com a função teórica de probabilidade, 

foi empregado o teste proposto por Shapiro e Wilk (1965), (equação 4). 
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onde SW é a evidencia de quão se adéqua a distribuição teórica a distribuição observada; ai é um 
coeficiente linear; yi é o valor da variável; e y  é a média dos valores das variáveis. Quanto mais 
próximo a zero forem os valores de SW mais adequada será a distribuição teórica à distribuição 
observada. 

 
Após o teste de Shapiro e Wilk realizou-se o agrupamento das variáveis através do método 

proposto por Scott & Symons (1971) (Cluster analyses) que consiste no agrupamento de um 
conjunto de observações multivariadas, divididas em um número pequeno de grupos relativamente 
homogêneos. Para determinação dos grupos, utilizou-se a metodologia da distância Euclideana 
(equação 5) pelo método de Ward. 
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onde DE é a distância euclideana; Xij é a j-ésima característica do i-ésimo indivíduo; XIj é a j-ésima 
característica do i-ésimo indivíduo. Quanto mais próximo de zero for DE, mais similares são os 
objetos comparados.  
 

O método de Ward Júnior (1963), equação 6, emprega a análise de variância para determinar 
as distâncias entre grupos, através da soma dos quadrados entre os dois agrupamentos feita sobre 
todas as variáveis (Naghettini e Pinto, 2007). Nesse método a formação dos grupos se dá pela 
maximização da homogeneidade dentro dos grupos. 
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onde W é a soma de quadrado dos desvios; n é o número de valores analisados; e Xi é o i-ésimo 
elemento do agrupamento. 
 

Para se determinar a sustentabilidade dos grupos propostos, determinou-se a ANOVA (análise 
de variância). Este procedimento tem por objetivo determinar se todos os grupos têm valores 
médios idênticos, comparando duas estimativas de variância total. Se a hipótese nula (H0) é 
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verdadeira a média dos grupos será muito similar à variância dentro de um grupo em torno da média 
desse grupo. Se a média dos grupos é diferente, alguns deles serão suficientemente diferentes da 
média geral, sendo a variância dentro dos grupos não mais igual à variância total. A variância 
dentro dos grupos é calculada pela estimativa do erro quadrado médio Hirsch et al. (1992). 
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onde MSE é o erro quadrado médio; yij é o valor observado no grupo; −

jy  é a média do j-ésimo 

grupo; N é o número de observações em cada grupo; e K é o número de grupos. 
 

Outro teste utilizado para definir a sustentabilidade dos grupos propostos foi o teste de Tukey, 
também conhecido como teste da diferença honestamente significativa (honestly significant 
difference – HSD) que consiste em definir a menor diferença significativa entre a média de dois 
grupos. Para o teste HSD, quanto mais próximo de 1 for o resultado da análise maior será a 
semelhança entre os grupos. Montgomery e Runger (2003) explicam que, quando n for igual para as 
duas séries de dados utiliza-se a equação (8), quando n for diferente usa-se a expressão (9): 

n

MSE
fagHSD ),(α=                                                                                                                (8) 

onde HSD é o valor crítico para a diferença entre as médias dos grupos; gα(a, ƒ) é o ponto da 
percentagem superior de α do intervalo da estatística studentizada; a é o número de tratamentos; e ƒ 
é o número de graus de liberdade. Nota-se que gα(a, ƒ) são valores tabelados.  
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onde n1 e n2 são os números de valores de cada série analisada. 
 
As análises estatísticas multivariadas deste trabalho foram realizadas pelo aplicativo 

Statistica® 7.0, desenvolvido pela “StatSoft”. O programa auxilia o usuário na identificação e 
determinação de parâmetros estatísticos.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1. Teste de normalidade à 5% de significância 

 
Para determinar a distribuição que melhor se adéqua aos dados da série histórica em análise 

foi realizado o teste de Shapiro-Wilk. A Tabela 2 apresenta os resultados do referente teste de 
ajustamento para os dados teóricos e observados. Salienta-se que neste teste quanto mais próximo a 
zero for à inferência, maior será a hipótese que a distribuição teórica se adéqua a distribuição 
observada. A distribuição Gama demonstra bom desempenho na inferência de ajuste entre a série 
teórica e a observada, sendo a hipótese nula aceita para a referida distribuição.  

 
 
 
 
 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6 

Tabela 2 - Teste de normalidade pelo método Shapiro-Wilk. 
Estação 

 

Observada Teórica 
Boa Vista 0,185 0,053 
Chapada 0,208 0,051 
Carazinho 0,240 0,058 
Coimbra 0,199 0,048 
Conceição 0,224 0,049 
Condor 0,228 0,052 
Esquina Araujo 0,187 0,063 
Garruchos 0,204 0,052 
Girua 0,188 0,052 
Passo Faxinal 0,197 0,049 
Passo Major Zeverino 0,235 0,053 
Passo Sarmento 0,247 0,063 
Passo Viola 0,184 0,050 
Porto Lucena 0,237 0,061 
Tupanciretã 0,187 0,055 

 
3.2. Agrupamento 
 

Para representar o agrupamento proposto pelo método cluster analysis das variáveis, agora 
representada pela distribuição Gama, utilizou-se o dendograma (Figura 2), com dois e três grupos. 
Observa-se que quando o dendograma é divido em 3 grupos a estação de Carazinho compõem um 
grupo único. 

 
Figura 2 - Dendograma para o agrupamento das estações analisadas. 

 
Para verificar a consistência do agrupamento proposto pelo método cluster analysis foi 

realizada o teste da ANOVA. Esta análise tem como objetivo comprovar as diferenças entre os 
grupos através da homogeneidade das variâncias das médias dentro de cada grupo (Figura 3). Já na 
Tabela 3 são apresentados os valores de independência dos grupos através da verificação de 
diferenças significativas entre as médias de cada grupo pelo teste HSD. 
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Figura 3 - Teste de homogeneidade pelos gráficos da variância da média para distribuição Gama. 

 
Tabela 3 - Teste de independência de HSD de dois grupos para distribuição Gama  

Distribuição Gama 

Homogeneidade do grupo α=0,05  

Erros entre MSE= 0,08571 df= 35907 Erros entre MSE= 0,08572 df= 35906 

Grupo Média 1 2 Grupo Média 1 2 3 

1 0,505 0,743227 1 0,505 0,962 0,917 

 2 0,507 0,962 
 

0,967 

2 0,507 0,743227   3 0,507 0,917 0,967   

 
Aplicando-se o teste HSD, equação (8), com α = 5% verifica-se o valor de HSD = 0,0106 

para dois grupos e HSD = 0,0145 para três grupos, constata-se que os valores de HSD foram 
menores que os valores encontrados nos agrupamentos propostos (Tabela 3). Para que a hipótese 
nula (grupos iguais) seja aceita, os valores de HSD devem ser menores que os valores encontrados 
nos agrupamentos propostos. Portanto, pode-se dizer que há homogeneidade pluviométrica dos 
dados analisados para a bacia hidrográfica do rio Ijuí. 
 
4. CONCLUSÕES 
 

As análises estatísticas utilizadas no presente trabalho foram úteis para compreensão da 
variabilidade espacial da precipitação diária de 15 estações pluviométricas, localizadas dentro e no 
entorno da bacia do rio Ijuí, no período de 12/01/1977 a 20/12/2004. Os resultados demonstram 
que ocorre homogeneidade espacial na distribuição pluviométrica da série histórica analisada. Em 
relação aos testes propostos para verificar o ajustamento da distribuição Gama, constata-se que a 
mesma se ajusta adequadamente para representar dados diários de precipitação.  

Quando se realizou o agrupamento da variância pela distância Euclideana pelo método (W) 
foi definido que as variáveis se enquadravam em dois e três grupos. Porém, Com a aplicação da 
ANOVA e do teste HSD, verificou-se que os possíveis agrupamentos das variáveis não se 
aplicavam, demonstrando, portanto, a importância da aplicação da ANOVA e do teste HSD para 
verificação dos agrupamentos sugeridos. Avaliando o desempenho da função Gama se conclui que 
esta distribuição pode ser utilizada para definir a regionalização hidrológica da bacia hidrográfica 
do rio Ijuí. 
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