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UMA APLICAÇÃO DE SIG PARA DETERMINAÇÃO DE ALTURA 

PLUVIOMÉTRICA MÉDIA EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Eulimar Cunha Tibúrcio1 & Marco Aurélio Holanda de Castro2

RESUMO --- O conhecimento da altura pluviométrica média de uma região é fundamental para 
estudos hidrológicos e planejamento hídrico. Neste trabalho descreve-se a metodologia utilizada 
para obtenção da pluviometria média em bacias hidrográficas com auxílio do ArcView, um Sistema 
de Informação Geográfica (SIG) conhecido internacionalmente pela comunidade científica que 
trabalha com dados espaciais. Como exemplo de aplicação deste SIG, foram escolhidas duas áreas 
de estudo: a bacia do Rio Maranguapinho, predominantemente urbana, localizada nos municípios de 
Maranguape, Maracanaú e Fortaleza e a bacia do Rio Aracoiaba, predominantemente rural, 
localizada nos municípios de Aracoiaba, Pacoti, Guaramiranga, Redenção, Baturité, Acarape, 
Mulungu e Capistrano. Para essas área de estudo foram reunidos dados de cartas topográficas 
analógicas e digitais contendo rede de drenagem e curvas de nível, dados de precipitações e 
extensões desenvolvidas para o ArcView. Os resultados mostraram que o método de Thiessen 
superestima os valores de precipitação em relação ao método das Isoietas. Esta tendência é mais 
pronunciada para a Bacia de Aracoiaba, devido, sobretudo, à menor densidade de pontos. 

ABSTRACT --- The knowledge of the average rain of a region is basic for studies water resources. 
This work describes the methodology used for attainment of average rain in hidrográficas basins 
with aid of the ArcView, one geographic information system (GIS) known internationally for the 
scientific community that works with space data. Two watershed were selected for this study, the 
first has as the main water stream the Maranguapinho River and drains mostly urban areas of the 
municipalities of Maranguape, Maracanau and Fortaleza. The second watershed has as main stream 
the Acopiara River and drains areas predominantly rural areas in the municipalities of Aracoiaba, 
Pacoti, Guaramiranga, Redenção, Baturité, Acarape, Mulungu and Capistrano.  The topography of 
the area, along with rain gage data were applied to extension developed for ARCVIEW in order to 
generate interpolated maps using the methodologies of Thiessen and Isolines. Results show 
Thiessen overestimated vales of rainfall as compared with the results of the Isolines. This trend is 
bigger for the Basin of Aracoiaba, which had, mainly, to the lesser density of rain measurers in the 
area. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Os Recursos Hídricos em regiões semi-áridas têm sido objeto de várias pesquisas, as quais, 

freqüentemente, não podem ser aprofundadas pela falta de dados e/ou recursos. 

Atualmente, porém, novas tecnologias têm sido utilizadas não só na área de Recursos 

Hídricos, mas também em várias áreas da atividade humana, satisfazendo, portanto, os resultados 

esperados das pesquisas. Dentre estas, destaca-se o Geoprocessamento, com sua ferramenta 

computacional chamada Sistema de Informação Geográfica (SIG) pelo poder explicativo da análise 

espacial de características geográficas que ela representa.  

Os elementos de uma determinada Bacia Hidrográfica como, por exemplo, rios, solos, 

estradas, etc., podem ser representados geograficamente por Sistema de Informação Geográfica, 

(onde as informações desses elementos são armazenadas em um Banco de Dados Geográficos - 

BDG), mais especificamente em uma tabela de atributos do tema, de modo a facilitar uma consulta. 

O tema ou camada de informação é o conjunto de características geográficas que representam cada 

elemento, podendo ser do tipo ponto, linha ou polígono. 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma aplicação de SIG na análise comparativa entre 

dois métodos de determinação de chuva média em Bacias Hidrográficas: o método dos polígonos de 

Thiessen e o método das Isoietas, aplicados a valores de precipitação média para vários períodos de 

retorno sobre as bacias hidrográficas dos rios Aracoiaba e Maranguapinho. 

 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Os dados hidrológicos obtidos de uma estação pluviométrica só são válidos para uma área 

relativamente pequena em torno dessa estação. Para determinar a precipitação média em uma área 

qualquer, é necessário lançar mão das observações das estações dentro dessa área e nas suas 

vizinhanças. 

A precipitação média numa área é considerada como a altura de água uniforme interceptada 

por essa área num período de tempo. Por isso é que existe na literatura a precipitação média a nível 

anual, mensal ou diário. Segundo Sanchez (1986) apud Carvalho Júnior (1992), “Isto não deixa de 

ser uma abstração, porquanto a chuva real obedece a distribuições espaciais muito mais complexas, 

variáveis inclusive temporariamente.” 

O método dos polígonos de Thiessen consiste em dar pesos aos totais precipitados em cada 

posto pluviométrico proporcionais às áreas de influência de cada um. O processo gráfico ilustrado 

na Figura 1 para obtenção dessas áreas segue o seguinte procedimento: 

a) os postos adjacentes são ligados por linhas retas, formando uma rede triangular; 
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b) perpendiculares a essas linhas a partir das distâncias médias entre os postos 

(mediatrizes) são traçadas, localizando-se, assim, os baricentros desses triângulos; 

c) os polígonos definidos pela união dos baricentros dos triângulos delimitam a área de 

influência de cada posto; 

d)   na teia de polígonos formada, os que estiverem na extremidade são delimitados pelo 

contorno da Bacia Hidrográfica.  

A precipitação média ( P ), em milímetros, é calculada pela média ponderada entre a 

precipitação de cada posto e o peso a ele atribuído ( iAp ). Assim: 
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= área total da Bacia Hidrográfica. 

Embora o método dos polígonos de Thiessen considere a não uniformidade da distribuição 

espacial dos postos, este não leva em consideração a topografia, ou seja, não dá pesos às 

precipitações de acordo com a altitude da estação pluviométrica, conforme Porto (2002).  

O método das Isoietas consiste no uso de curvas de igual precipitação. O traçado das Isoietas 

é semelhante ao de Curvas de Nível em que a altura de chuva substitui a cota do terreno. Traçadas 

as curvas, medem-se as áreas ( iAi ) entre as Isoietas sucessivas ( rh e 1+rh ) e a precipitação média, 

em milímetros, é calculada pela ponderação das alturas de chuva entre as Isoietas, tendo como 

pesos as áreas delimitadas por elas e pelo contorno topográfico da Bacia Hidrográfica. Assim: 
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sendo: rh = valor da Isoieta de ordem r, [L];  1+rh = valor da Isoieta de ordem 1+r , [L] e iAi =

áreas entre isoietas sucessivas, [L²] 
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Figura 1 – Método de Thiessen 

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Descrição da área de estudo: 

Este trabalho propõe duas áreas de estudo: a Bacia do Rio Maranguapinho, localizada nos 

municípios de Maranguape, Maracanaú e Fortaleza (Fig. 2) e a Bacia do Rio Aracoiaba, localizada 

nos municípios de Aracoiaba, Pacoti, Guaramiranga, Redenção, Baturité, Acarape, Mulungu e 

Capistrano (Fig. 3). 

Figura 2 – Municípios interceptados pela Bacia Hidrográfica do Rio Maranguapinho 
Fonte: Tibúrcio (2002). 
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Figura 3 – Municípios interceptados pela Bacia Hidrográfica do Rio Aracoiaba 
Fonte: Tibúrcio (2002). 

 

A bacia do Rio Maranguapinho, predominantemente urbana, tem uma área de 183,112 km² e 

perímetro de 89,121 km. Com o ArcView GIS foram selecionadas as curvas de nível de valores 

mais elevados da Carta Planimétrica de Fortaleza ficando destacados em verde cintilante os topos 

das serras de Maranguape e Aratanha e constatando-se que a nascente do Rio Maranguapinho situa-

se entre eles, mas com a maioria dos seus afluentes do lado da serra de Maranguape (Fig. 4). 

O Rio Maranguapinho, principal afluente do Rio Ceará, também denominado de Maranguape 

ou Siqueira nasce na serra de Maranguape e percorre o município de Fortaleza nas proximidades do 

parque Alto Alegre, Mondubim, Siqueira, sob a ponte próxima ao FRIFORT (Frigorífico de 

Fortaleza) na BR 222 nos limites com o município de Caucaia e, finalmente, une-se ao Rio Ceará 

apenas próximo à sua foz, não exercendo muita influência sobre a fluviometria da Bacia do Rio 

Ceará como um todo, comportando-se como uma Bacia independente, composta por cursos d’água 

de caráter intermitente, que fluem somente durante a época das chuvas. Pode-se ainda observar 

inúmeras lagoas na região de baixo curso do Rio Maranguapinho, com destaque para as lagoas da 

Parangaba e do Porangabuçu, ambas situadas na malha urbana de Fortaleza. 

A grande característica da Bacia do Maranguapinho é que ela é localizada em uma zona 

predominantemente residencial com densidade demográfica elevada e sua população está situada 

nas classes de renda média e baixa. Observa-se que as margens deste recurso hídrico foram 

ocupadas indevidamente ou assoreadas pela deposição de lixo (existem cerca de 5.000 pessoas no 
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distrito de Sapupara localizado às margens desse rio) que comprometem a hidrografia pela redução 

da capacidade de vazão e pela poluição. A região da Bacia que intercepta o município de Fortaleza 

é urbanizada e, portanto, o seu uso é para edificações; a região que corresponde ao município de 

Maracanaú também é uma área urbanizada, mas um pouco menos que a de Fortaleza e de uso 

industrial. 

A Bacia do Rio Aracoiaba abrange predominantemente zonas rurais, tem uma área de 559,06 

km² e perímetro de 125,31 km. O Rio Aracoiaba segue até o Rio Choró, o qual deságua no Oceano 

Atlântico. 

Foram selecionadas as curvas de nível de valores mais elevados da Carta Planimétrica de 

Baturité, ficando destacado em verde cintilante o topo da serra de Baturité, constatando-se que a 

nascente do Rio Aracoiaba situa-se na serra de Baturité (Fig. 5). 

A topografia apresentada nas figuras abaixo têm o propósito de salientar o divisor topográfico 

(limite de Bacia) das áreas da pesquisa. 

 

Figura 4 – Bacia Hidrográfica do Rio Maranguapinho 
Fonte: Tibúrcio (2002). 
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Figura 5 – Bacia Hidrográfica do Rio Aracoiaba 
Fonte: Tibúrcio (2002). 
 

3.2 Software e Base de Dados: 

Para o desenvolvimento do trabalho foram necessários os seguintes dados: 

a) carta topográfica nos formatos analógico e digital na escala de 1:100.000 abrangendo 

as áreas da pesquisa contendo, preferencialmente, rede de drenagem e curvas de nível; 

b) software de geoprocessamento – ArcView GIS; 

c) dados de precipitação nas áreas da pesquisa; 

d) uma extensão cujo nome descritivo no diálogo de extensões é Points coordinates 

utilizada para adicionar na tabela de atributos de temas do tipo point as coordenadas XY dos pontos 

– DisplayPtsXY.avx (ESRI, 2003); 

e) uma extensão cujo nome descritivo no diálogo de extensões é ArealRain que permite 

o cálculo da precipitação numa área usando o método dos polígonos de Thiessen – ArealRain.avx 

(ESRI, 2003); 

f) uma extensão cujo nome descritivo no diálogo de extensões é Hidrologia que

permite o cálculo da precipitação numa área usando o método das Isoietas – eulimar.avx (ESRI, 

2003); 

 

Os dados pluviométricos do Estado do Ceará foram obtidos de dados de precipitações diárias 

de 128 postos pluviométricos (Fig. 6), ajustando a função de distribuição Pearson Tipo III. É 
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importante salientar que cada um dos postos teve no mínimo 15 (quinze) anos de dados diários 

completos e que todos passaram no teste Qui-quadrado usando um nível de significância α = 0,05.

Figura 6 – Rede dos postos pluviométricos 
Fonte: Tibúrcio (2002). 
 
3.3 Geoprocessamento 

A partir do tema de rede pluviométrica criado com os dados de precipitações diárias de 128 

postos pluviométricos do Estado do Ceará, ajustados à função de distribuição Pearson Tipo III, 

utilizou-se a extensão DisplayPtsXY.avx para adicionar na tabela de atributos deste tema às 

coordenadas XY dos postos pluviométricos; então editou-se a tabela acrescentando-se campos para 

armazenar valores de precipitação diária para diversos períodos de retorno; a extensão 

ArealRain.avx foi utilizada para o cálculo da precipitação na bacia usando o método dos polígonos 

de Thiessen. No Surfer, os dados dos postos foram utilizados para gerar as grades de interpolação 

pelo método kriging, sendo uma para cada período de retorno. A partir de cada arquivo de grade 

plotaram-se as linhas de Isoprecipitação para cada período de retorno; estes dados foram então 

exportados para o formato do ArcView GIS.  No ArcView GIS, a tabela de atributo de cada um 

desses arquivos-tema foi editada, criando-se, assim, um campo do tipo numérico chamado Isoieta 

para armazenar os valores das linhas de mesma precipitação. O campo adicionado à tabela de 

atributos de cada tema foi chamado de Isoieta, pois a extensão eulimar.avx criada para calcular a 

precipitação numa área pelo método das Isoietas faz referência a este campo; então com os temas de 
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Isoietas para diversos períodos de retorno e o tema de rede pluviométrica já prontos, as 

precipitações médias segundo os métodos  de Thiessen e das Isoietas foram determinadas. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os mapas de Thiessen para as Bacias do Maranguapinho e do Rio Aracoiaba, para um período 

de retorno de 20 anos e duração de 01 (um) dia são apresentados nas Figuras 7 e 8. 

É bom destacar que todas as extensões que encontramos para cálculo de precipitação média 

segundo o modelo de Thiessen só consideram os postos pluviométricos que se situam dentro do 

contorno da área da Bacia Hidrográfica. 

 

Figura 7 – Mapa de Thiessen para a Bacia do Maranguapinho 
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Figura 8 – Mapa de Thiessen para a Bacia do Aracoiaba 
 

As Isoietas para as Bacias do Maranguapinho e do Rio Aracoiaba, para um período de retorno 

de 20 anos e duração de 01 (um) dia, estão apresentadas nas Figuras 9 e 10.  

Figura 9 – Isoietas da Bacia do Maranguapinho 
 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 11

Figura 10 – Isoietas da Bacia do Rio Aracoiaba 
 

Essas isoietas mostram que para um período de retorno de 20 anos, as precipitações máximas 

diárias para a Bacia do Maranguapinho variam de 130mm a 175 mm e para a Bacia do Rio 

Aracoiaba, variam de 90mm a 125mm. 

Os valores de precipitação média pelo método das Isoietas e Pológonos de Thiessen para a 

bacias do Aracoiaba e do Maranguapinho são apresentados nas tabelas 1 e 2, respectivamente. 

 

Tabela 1 – Média das máximas chuvas diárias (mm) para a Bacia do Aracoiaba 
Bacia do Aracoiaba 

Métodos  Tr
(anos) Thiessen Isoietas

Diferença 
(%) 

5 93,16 90,26 3,2
10 109,69 99,06 10,7 
20 126,09 109,92 14,7 
50 148,80 129,99 29,7 
100 167,39 144,80 15,6 
500 217,99 167,47 30,2 

1.000 244,23 174,32 40,1 
10.000 361,43 234,08 54,4 
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Tabela 2 – Média das máximas chuvas diárias (mm) para a Bacia do Maranguapinho 
Bacia do Maranguapinho 

Métodos  Tr
(anos) Thiessen Isoietas

Diferença 
(%) 

5 114,68 111,20 3,1 
10 133,22 121,97 9,2 
20 151,39 147,49 2,6 
50 175,83 171,00 2,8 
100 195,05 191,21 2,0 
500 243,54 236,57 2,9 

1.000 266,57 263,26 1,2 
10.000 355,72 341,15 4,2 

O resultado da comparação dos valores de precipitação média obtidos através dos métodos 

das Isoietas e dos Polígonos de Thiessen para vários períodos de retorno sobre as Bacias de 

drenagem do estudo resultou, em relação aos valores obtidos pelo método das Isoietas, numa 

diferença máxima de 54,4% para a Bacia do Aracoiaba e numa diferença máxima de 9,2% para a 

Bacia do Maranguapinho. 

Observando a Tabelas 1, verifica-se que para a Bacia do Aracoiaba, a diferença aumenta 

consideravelmente, atingindo valores absurdos como é o caso da chuva para um período de retorno 

de 10.000 anos (54,4%), cujo valor é maior do que o valor da chuva de 10.000 anos para a Bacia do 

Maranguapino (tabela 2), o que pode não estar correto, pois a pluviometria do rio Maranguapinho é 

maior, em virtude deste rio estar mais proximo do litoral; já para a Bacia do Maranguapinho, a 

diferença não é alarmante (máxima de 9,2%). Isto se deve ao fato de a região da Bacia do Aracoiaba 

apresentar uma densidade de postos pluviómétricos mais baixa do que a densidade de postos na 

região da Bacia do Maranguapinho, conforme ilustrado nas Figuras 5 e 13. 

Observando as Figuras 11 e 12, constata-se uma maior dispersão dos pontos representativos 

da precipitação em torno da reta de regressão para a Bacia do Aracoiaba, provavelmente devido à 

baixa densidade de postos pluviométricos nesta Bacia que implica em resultados de precipitação 

segundo a Metodologia de Thiessen não muito condizente com a realidade hidrológica. 
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Figura 11 – Correlação entre média das máximas chuvas diárias (mm) para a Bacia do 

Aracoiaba estimadas pelos métodos de Thiessen e das Isoietas para período de retorno na 

Tabela 1. 

y = 0,9738x - 1,1509
R2 = 0,9978
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Figura 12 - Correlação entre média das máximas chuvas diárias (mm) para a Bacia do 

Maranguapinho estimadas pelos métodos de Thiessen e das Isoietas para período de retorno 

na Tabela 2. 
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Figura 13 – Densidade de Postos Pluviométrico na vizinhança das Bacias estudadas 

 
5 – CONCLUSÕES 

A distribuição irregular dos postos pluviométricos na Bacia do Aracoiaba resulta em distorção 

dos valores de precipitação média obtidos pelo método de Thiessen quando comparados aos valores 

obtidos pelo método das Isoietas.  
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