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ESTIMATIVA PLUVIOGRÁFICA NO ESTADO DO CEARÁ UTILIZA NDO 

ORDENAMENTO DE AMOSTRAS EM AMBIENTE SIG, ATRAVÉS DE  

MÉTODOS GEOESTATÍSTICOS 
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RESUMO --- O presente trabalho, desenvolvido por Pesquisadores em Geociências do Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM utiliza a técnica de posição de locação de amostras ordenas através da 
aplicação de fórmulas para estimativa de tempos de retorno, visando o mapeamento da distribuição 
pluviográfica no Estado do Ceará para eventos com recorrência de 10 anos e durações de 05 e 60 
minutos. Para tanto, foram utilizadas as séries históricas de pluviografia registradas nas décadas de 
60, 70 e 80 pelas estações pluviográficas instaladas no Estado do Ceará. Os resultados foram 
trabalhados em ambiente SIG, com a finalidade de elaborar os mapas com a distribuição das 
isolinhas referentes às durações e recorrência consideradas. 

ABSTRACT  --- The present work, developed by Pesquisadores em Geociências of the Serviço 
Geológico of Brasil - CPRM uses the technique of samples position you order through the 
application of formulas for estimate of return period, aimed the pluviographic distribution mapping 
in the State of Ceará for events with 10 year of return period and durations of 05 and 60 minutes. 
For so much, the historical records of pluviografia registered in the decades of 60, 70 and 80 by the 
pluviographics stations installed in the State of Ceará were used. The results were worked in 
ambient SIG, with the purpose of elaborating the maps with the distribution of the referring isolines 
to the durations and considered of return period. 
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1. INTRODUÇÃO 

O conhecimento hidrológico é fundamental para a adequada gestão dos recursos hídricos, 

considerando seus múltiplos usos e influenciando diretamente no racional dimensionamento das obras 

hidráulicas. 

Neste sentido, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM há mais de 04 décadas, através do seu 

Departamento de Hidrologia, se dedica à operação da rede Hidrometeorológica Nacional, dando 

manutenção e continuidade às séries históricas de dados hidrometeorológicos no território brasileiro, 

coletando e dispondo para a sociedade, uma significativa quantidade de dados com a qualidade 

esperada. 

Dentre as variáveis hidrometeorológicas monitoradas ao longo dos tempos, a pluviografia 

apresenta relevante interesse à comunidade técnico-científica, uma vez que é de fundamental 

importância para entender a distribuição temporal das chuvas, numa escala de tempo que vai desde 

poucos minutos (chuvas com durações de 5 minutos, por exemplo), até durações horárias e diárias. Tal 

importância recorre das consequências que um excedente hídrico originado de precipitações pode 

promover, principalmente em eventos de chuvas com maior magnitude (chuvas intensas). 

Assim, as chuvas intensas podem ser definidas como aquelas que geram volumes significativos 

de água em um intervalo de tempo pequeno. Como decorrência destes grandes volumes, estes eventos 

costumam promover substanciais danos sócio-econômicos, sobremaneira nas áreas sobre forte grau de 

urbanização. Nestas áreas, é comum a ocupação, cada vez mais crescente, das calhas de drenagem 

natural dos escoamentos ou das encostas mais íngremes, ou seja, qualquer elevação do nível dos 

rios/riachos que cortam tais áreas, ou saturação dos terrenos das encostas ocupadas, decorrentes da 

atuação de chuvas com maior recorrência, é suficiente para inundar edificações e/ou promover 

deslizamentos de encostas, culminando com inúmeras perdas materiais e humanas. 

Como forma de evitar tais desastres e perdas, tanto o dimensionamento das estruturas 

hidráulicas de drenagem construídas nas áreas urbanas, quer microdrenagem ou macrodrenagem 

(galerias pluviais, bueiros, sistemas de drenagem, bacias de detenção, etc.), como o planejamento da 

ocupação ordenada das planícies de inundação necessitam considerar os riscos associados aos eventos 

de maior magnitude. Uma forma dos riscos serem estimados é trabalhar as séries históricas de dados 

pluviográficos através de metodologias estatísticas, que estimam a intensidade e a duração dos eventos 

associando-os a determinadas recorrências. 

Mesmo que para o dimensionamento das intervenções seja utilizada uma modelagem de 

previsão de vazões, a fim de se estimar a magnitude das afluências que escoaram nas áreas a serem 

protegidas, faz-se necessário o conhecimento das intensidades das chuvas para o sucesso do 
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dimensionamento de obras que tenham capacidade para escoar/acomodarem as vazões e seus picos, 

sem, contudo, serem superestimadas. 

Na atualidade, trabalhar variáveis hidrometeorológicas em um sistema de informações 

geográficas (SIG) permite o conhecimento em grande escala e de forma espacializada da área estudada 

quanto ao comportamento destas variáveis. Desta forma, os resultados dos estudos desenvolvidos em 

ambiente SIG poderão atender diferentes demandas da comunidade técnico-científica sobre o 

conhecimento pluviográfico, no caso do presente artigo, que vai desde estudantes de vários níveis de 

escolaridade, aos profissionais de diversas áreas, sobremaneira daqueles que lidam com recursos 

hídricos. 

Assim, o presente trabalho visa à elaboração de mapas, utilizando técnicas Geoestatísticas de 

interpolação espacial, a fim de espacializar a distribuição de precipitações com recorrência de 10 anos e 

durações de 5 e 60 minutos no Estaco do Ceará. 

2. METODOLOGIA 

Inicialmente, foram pesquisados os registros de postos pluviográficos instalados no Estado do 

Ceará, verificando-se então a existência de um acervo de 37 unidades implantadas no início da década 

de 60, cujas séries pluviográficas eram extensas o suficiente para permitir análises estatísticas. Na 

Tabela 1 é mostrada a listagem. 

Tabela 1 – Relação dos postos pluviográficos considerados 

Código SUDENE Estação Município Latitude (°) Longitude (°) Altitude (m)

2882511 GUARAMIRANGA GUARAMIRANGA -4,250000 -38,950000 875

2759779 ACARAU ACARAU -2,883333 -40,116667 20

2768235 GRANJA GRANJA -3,116667 -40,833333 12

2777185 VICOSA DO CEARA VICOSA DO CEARA -3,564167 -41,094167 744

2779431 SOBRAL SOBRAL -3,700000 -40,350000 63

2779769 FAZENDA POCINHOS SOBRAL -3,883333 -40,166667 138

2788353 GUARACIABA DO NORTE GUARACIABA DO NORTE -4,183333 -40,750000 890

2789669 SANTA QUITERIA SANTA QUITERIA -4,333333 -40,166667 208

2798157 IPUEIRAS IPUEIRAS -4,533333 -40,716667 238

2799589 MONSENHOR TABOSA MONSENHOR TABOSA -4,783333 -40,066667 684

2861786 PARACURU PARACURU -3,383333 -39,083333 2

2870084 ITAPIPOCA ITAPIPOCA -3,267500 -39,647500 36

2872497 FORTALEZA FORTALEZA -3,700000 -38,516667 2

2881006 GENERAL SAMPAIO GENERAL SAMPAIO -4,066667 -39,466667 191

2882018 ITAPEBUCU MARANGUAPE -4,016667 -38,933333 108

2882339 ACARAPE DO MEIO REDENCAO -4,183333 -38,816667 236

2890078 ITATIRA ITATIRA -4,533333 -39,616667 809

2892307 CAIO PRADO ITAPIUNA -4,650000 -38,933333 132

2894643 JAGUARUAMA JAGUARUANA -4,833333 -37,783333 12

3708369 CRATEUS CRATEUS -5,200000 -40,700000 308

3739024 FAZENDA NOVA AIUABA -6,500000 -40,366667 410

3749126 CAMPOS SALES CAMPOS SALES -7,083333 -40,383333 574

3749297 POTENGI POTENGI -7,100000 -40,016667 562

3800957 PEDRA BRANCA PEDRA BRANCA -5,450000 -39,716667 496

3801442 QUIXERAMOBIM QUIXERAMOBIM -5,216667 -39,300000 227

3803225 MORADA NOVA MORADA NOVA -5,116667 -38,383333 47

3811816 IBICUA PIQUET CARNEIRO -5,916667 -39,416667 338

3812309 RIACHO DO SANGUE SOLONOPOLE -5,683333 -38,966667 158

3812779 JAGUARIBE JAGUARIBE -5,883333 -38,616667 131

3821742 IGUATU IGUATU -6,366667 -39,300000 222

3822808 LIMA CAMPOS ICO -6,400000 -38,950000 226

3830408 ANTONINA DO NORTE ANTONINA DO NORTE -6,716667 -39,966667 356

3831543 VARZEA ALEGRE VARZEA ALEGRE -6,800000 -39,300000 326

3832559 IPAUMIRIM IPAUMIRIM -6,783333 -38,716667 270

3841642 BARBALHA BARBALHA -7,316667 -39,300000 410

3842844 MAURITI MAURITI -7,383333 -38,766667 406

3851399 JATI JATI -7,683333 -39,016667 497  
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Os arquivos existentes no banco de dados consultado apresentam como conteúdo, informações 

obtidas a partir dos pluviogramas fornecidos pela SUDENE, sendo os mesmos provenientes da rede de 

mais de 200 postos espalhados pela região Nordeste. Os arquivos receberam os nomes dos respectivos 

postos. 

Os dados existentes foram arquivados em o meio digital através de uma mesa digitalizadora. 

Para cada pluviograma foi gerado um arquivo contendo as informações de hora e cota. Após a 

digitalização, os arquivos foram agrupados sendo gerado um arquivo tipo ASCII. Em seguida, foi 

processada a eliminação de erros existentes e de informações inconsistentes. 

De posse do acervo de dados pluviográficos registrados no Estado do Ceará foram extraídas as 

séries de máxima precipitação anual para as durações de 5 e 60 minutos, durações estas que comumente 

interessa aos projetistas de sistemas de drenagem e controle de cheias urbanas, uma vez que os tempos 

de concentração das bacias hidrográficas urbanas, geralmente, encontram-se dentro deste intervalo. 

As séries de máxima precipitação anual para as durações de 5 e 60 minutos foram tratadas 

através da metodologia estatística de locação de amostras ordenadas. Esta metodologia surgiu antes do 

desenvolvimento dos papeis probabilísticos de algumas distribuições teóricas, quando já havia a 

necessidade de estimar a probabilidade de excedências para determinados períodos de retorno. 

Uma formulação tradicional e inicialmente adotada é o conhecido método Califórnia, que foi o 

primeiro utilizado no dimensionamento dos bueiros das rodovias americanas. A equação 01 mostra esta 

formulação. 

��� � �� �
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, equação do método Califórnia                                                                              (1) 

Onde: i é a posição do valor na amostra ordenada do mais raro para o menos raro valor; 

           N é o tamanho da amostra. 

Em 1978, Cunnane observou que as fórmulas mais empregadas para realizar as estimativas de 

excedências poderiam enquadrar-se numa formulação típica, conforme a equação 2. 
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,                                                                                                                   (2) 

Onde: i é a posição do valor na amostra ordenada do mais raro para o menos raro valor; 

           N é o tamanho da amostra; 

           γ é um parâmetro específico de cada distribuição testada. 

No presente artigo, adotou-se a fórmula de Cunnane (equação 3), por se tratar de uma 

formulação tida como de compromisso, recomendada por diversos autores e que, geralmente, 
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apresentará resultados coerentes com a realidade hidrológica da região analisada, além destes resultados 

irem de encontro àqueles obtidos com a aplicação das clássicas distribuições utilizadas nos estudos 

hidrológicos. 


� �
	��,�

���,�
,                                                                                                                                      (3) 

Onde: i é a posição do valor na amostra ordenada do mais raro para o menos raro valor; 

           N é o tamanho da amostra. 

Quanto ao ordenamento da amostra, deve-se ter em mente que, caso se queira avaliar a 

probabilidade de excedência de eventos máximos, a ordem de classificação dos elementos da amostra 

tem que ser decrescente. Caso contrário, a análise diz respeito à análise de eventos mínimos. 

Desta forma, com o ordenamento decrescente das séries de máxima precipitação anual para os 

37 postos pluviográficos selecionados, obtiveram-se as chuvas com recorrência de 10 anos e durações 

de 5 e 60 minutos, através do emprego da fórmula de Cunnane, apresentada acima. A escolha do tempo 

de recorrência de 10 anos se deveu à comum adoção deste período de retorno do dimensionamento de 

obras de drenagem, em especial, nas de microdrenagem superficial. 

Os 37 valores pontuais das chuvas de durações de 5 e 60 minutos foram levados para ambiente 

SIG, sendo tratados com técnicas de interpolação espacial e ferramentas de geoestatística para geração 

de isolinhas de mesma precipitação, distribuídas sobre o território do Estado do Ceará. 

Esta técnica de interpolação espacial consiste num procedimento onde se estima o valor de uma 

variável que foi observada pontualmente em determinados locais para outros pontos do espaço em que 

tal variável não foi observada, dentro da área interior aos pontos existentes, podendo haver, ainda, a 

extrapolação, caso a estimativa ocorra fora dos limites do espaço amostral. Esta 

interpolação/extrapolação, normalmente gera como produto das ferramentas geoestatísticas arquivos no 

formato de GRIDs, que são malhas quadriculadas em dimensões pré-estabelecidas, onde cada 

quadrícula armazena o valor estimado da variável para o local geográfico que ela ocupa. 

A literatura apresenta diferentes métodos de geração dos GRIDs, que se encontram disponíveis 

em diversos pacotes geoestatísticos dos mais variados softwares que trabalham com ambiente SIG, 

sendo que a escolha do método é fundamental para melhor representar espacialmente o comportamento 

da variável estudada. Mesmo que os métodos existentes gerem superfícies fundamentadas em técnicas 

estatísticas, a escolha destes é função da situação trabalhada, uma vez que os GRIDs gerados com os 

diferentes métodos possibilitam várias interpretações para um determinado conjunto de dados, já que 

são utilizados algoritmos distintos para calcular os valores nos nós da malha. 
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Para tanto, no caso específico abordado neste artigo foi necessária a realização, ainda, de estudos 

que permitiram o aprofundamento dos conhecimentos sobre a climatologia da área de interesse, de 

forma que fosse possível identificar os principais fatores meteorológicos que influenciam a precipitação 

sobre o Estado do Ceará. 

A base lógica do algoritmo utilizado na interpolação/extrapolação esta fundamentada que, na 

média, os valores da variável apresentam uma tendência de similaridade nas proximidades do ponto 

observado/coletado, perdendo esta similaridade com o seu distanciamento. Para os fenômenos 

geográficos que se relacionam de forma espacial, este conceito também é fundamental, uma vez que 

adota a correlação espacial como mecanismo de estimativa da variabilidade entre os valores 

considerados. 

É importante frisar que nas diferentes técnicas de interpolação/extrapolação existentes, os 

métodos empregados em sua grande maioria tentam garantir, ao máximo, que as superfícies geradas 

apresentem exatidão com todos os pontos disponíveis, sendo que, quanto maior a quantidade de pontos 

utilizados, maior será o grau de dificuldade para alcançar este objetivo. Todavia, há alguns métodos que 

não objetivam garantir a exatidão entre a superfície gerada e os pontos observados. Outro fator diz 

respeito à escolha dos tamanhos da malha, que implicam diretamente na escala dos mapas a serem 

gerados para uma mesma área, uma vez que GRIDs de tamanhos diferentes trazem modificações na 

quantidade de vizinhos considerados, alterando, consequentemente, na forma da superfície gerada. 

Nesse aspecto, as principais características esperadas pelos métodos de 

interpolação/extrapolação são: Precisão e continuidade espacial, ou seja, garantir a superfície uma 

exatidão com relação aos pontos observados e que esta superfície seja validada para o espaço amostral 

estudado; Suavidade para a interpolação/extrapolação realizada; Superfícies independentes do sistema 

de projeção ou Datum adotado, bem como com relação às rotações e translações dos eixos coordenados; 

Garantir que os dados apresentem independência entre si, ou seja, que não haja significativas variações 

na superfície geradas, decorrentes de pequenas modificações de dados; A superfície deve ser estável, ou 

seja, mesmo que um determinado dado de referência seja retirado da amostra, sendo substituído por 

outro em local diferente, esta deve apresentar bom ajuste neste novo local; O modelo deve priorizar a 

análise dos pontos gerados mais nas proximidades dos de referência, ao invés dos mais distantes; Por 

fim, o modelo tem que ser capaz de estimar o erro, ou a ordem de grandeza deste, entre a superfície 

gerada e os pontos observados de referência, bem como serem capazes de correlacionar de forma 

realística os valores observados com o fenômeno que estes dados representam, sendo capaz, ainda, de 

impor as restrições necessárias para garantir esta boa correlação. 

A seguir é mostrada uma lista de métodos de interpolação/extrapolação que estão contidos nos 

pacotes geoestatísticos dos softwares de GIS: Análise de Superfícies de Tendência; Inverso das 
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distâncias; Modificado de Shepard; Regressão Polinomial; Interpolação Polinomial Global; Polinomial 

Local; Funções de Base Radial; Spline; Mínima Curvatura; Vizinho Mais Próximo; Vizinho Natural; 

Triangulação com Interpolação Linear; Krigagem. 

Quanto às vantagens gerais da utilização de métodos de interpolação, deve-se procurar utilizar 

àquele que, em função do objetivo almejado, apresente facilidade de ser entendido; rapidez de 

processamento; fidelidade aos dados originais; agilidade para uma visualização rápida; geração de 

superfícies que podem ser interpoladas entre os pontos observados; encontrados nos softwares 

disponíveis; estima de valores dentro do universo amostral possível; capaz de contemplar tanto as 

tendências regionais quanto a localização de anomalias, etc. Já como desvantagens, podem-se citar: 

alguns métodos apresentam impossibilidade de extrapolação, uma vez que não podem obter valores 

acima ou abaixo dos valores contidos no espaço amostral; resultar em contornos que podem apresentar 

mudanças abruptas na tendência das isolinhas através da geração de superfícies angulares; dificuldade 

para obter uma boa localização de uma determinada isolinha, caso não se contenha este valor no espaço 

amostral; dificuldade na remoção de valores que, localmente, são anômalos, havendo estimativas 

bastante tendenciosas; geração de picos, ou depressões nas proximidades do limite espacial dos dados 

amostrais, etc. 

No presente artigo, após várias tentativas, adotou-se a metodologia Spline, devido sua rapidez de 

processamento e exatidão dos resultados em decorrência da boa capacidade de suavização das 

superfícies geradas. 

O método Spline ajusta uma superfície analítica, tomando por base equações polinomiais, onde 

são incluídos todos os pontos disponíveis no espaço amostral, objetivando a interpolação/extrapolação 

dos valores em caca uma das quadrículas do GRID através da geração de uma superfície onde a 

declividade de qualquer um dos pontos é obtida minimizando-se a sua curvatura total. Com isto, o 

método tenta calcular o valor que esteja mais próximo do ponto que está sendo interpolado/extrapolado, 

minimizando a declividade que é formada pela superfície gerada. Isto garante uma significativa 

suavidade, como resultado do processo de interpolação/extrapolação. 

Muitos autores consideram o Spline como um bom método para representar variáveis cujo 

comportamento apresenta mudanças suaves (exemplo: altimetria de terrenos não montanhosos; 

variáveis hidroclimatológicas que se distribuam paulatinamente no espaço, em função da atuação de 

fenômenos meteorológicos de escala global, etc.). Todavia, o método Spline não deve ser empregado 

para geração de superfícies que apresente significativa variação do gradiente espacial, ou seja, que 

apresente relevantes mudanças em um curto espaço geográfico, uma vez que o método pode resultar 

numa superestimação da superfície em pontos fora do espaço amostral. 
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Esta técnica geoestatística permite gerar superfícies pelo método Spline Regularizado, onde as 

superfícies são mais suavizadas, devido à utilização da terceira derivada no critério de minimização, e 

pelo método Spline Tensionado, onde o ajuste à superfície é forçado, gerando, porém, superfície menos 

suavizada, haja vista de utiliza como critério de minimização, os termos da primeira derivada. Há ainda 

uma combinação dos dois métodos, denominado método Spline com Tensão Regularizada, onde o 

algoritmo utilizado nos procedimentos de interpolação/extrapolação adota uma função de base radial 

que, simultaneamente, promove a minimização dos desvios entre valores observados e calculados, 

juntamente com a suavização da superfície gerada. 

3. RESULTADOS 

A Tabela 2 mostra os valores pontuais das intensidades pluviográficas com durações 5 e 60 

minutos e recorrência de 10 anos nos postos considerados. 

Já as Figuras 1 e 2 mostram os mapas do Estado do Ceará com a distribuição espacial das 

isolinhas. 

Observa-se na referida tabela que os dados pluviográficos registrados no Estado do Ceará 

permitem estimar, para uma recorrência de 10 anos, intensidades que variam entre 120,38 mm/h e 

198,07 mm/h com duração de 5 minutos e entre 39,56 mm/h e 80,58 mm/h com duração de 60 minutos. 

Com relação à distribuição espacial das intensidades pluviográficas com 5 minutos de duração, 

observa-se na figura 1 que no litoral do Ceará, sobremaneira no litoral oeste, são estimadas as chuvas de 

maior intensidade para a referida duração, com valores de até 190 mm/h. Outros locais onde ocorrem 

chuvas de maior intensidade são observados na região da alta bacia do rio Acaráu (Santa Quitéria, 

Varjota e Reriutaba), bem como na região da Serra do Pereiro. 

Já na região da médio-alta bacia do rio Banabuiú, bem como região de Canindé são estimadas as 

menores intensidades pluviográficas com duração de 5 minutos e recorrência de 10 anos, que não 

ultrapassam os 150 mm/h. Verifica-se ainda que na região do Cariri são estimadas, para mesma duração 

e recorrência, intensidades pluviográficas que variam entre 150 mm/h e 170 mm/h. 

Quanto às intensidades com duração de 60 minutos e recorrência de 10 anos, verifica-se que, 

além do litoral do Estado, há uma concentração de chuvas com maior intensidade em torno dos 

municípios de Santa Quitéria, Tabuleiro do Norte, Juazeiro do Norte e Novo Oriente, cujas chuvas 

chegam aos 75 mm/h. 

Por outro lado, a região central do Estado (municípios de Pedra Branca, Boa Viagem, Mombaça, 

Acopiara, etc.), bem como a região ao leste da Serra de Baturité (municípios de Barreiras, Chorozinho, 
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Redenção, etc.) teve estimadas as menores intensidades pluviográficas para a referida duração e 

recorrência, com chuvas entre 40 mm/h e 50 mm/h. 

Por fim, correlacionando-se as precipitações com 5 minutos e 60 minutos, observa-se que estas 

últimas apresentaram, em média, 36% da intensidade das chuvas com 5 minutos de duração, num 

intervalo amostral que variou entre 24% e 49%. 

Tabela 2 – Intensidade das precipitações, em mm/h, com durações de 5 e 60 minutos e recorrência de 10 

anos 

Código SUDENE Estação Município Latitude (°) Longitude (°) Altitude (m) Duração 5 min Duração 60 min

2882511 GUARAMIRANGA GUARAMIRANGA -4,250000 -38,950000 875 123,51 43,53

2759779 ACARAU ACARAU -2,883333 -40,116667 20 151,87 55,66

2768235 GRANJA GRANJA -3,116667 -40,833333 12 185,02 65,59

2777185 VICOSA DO CEARA VICOSA DO CEARA -3,564167 -41,094167 744 164,10 56,19

2779431 SOBRAL SOBRAL -3,700000 -40,350000 63 128,64 51,81

2779769 FAZENDA POCINHOS SOBRAL -3,883333 -40,166667 138 186,06 70,34

2788353 GUARACIABA DO NORTE GUARACIABA DO NORTE -4,183333 -40,750000 890 198,07 59,77

2789669 SANTA QUITERIA SANTA QUITERIA -4,333333 -40,166667 208 181,82 75,47

2798157 IPUEIRAS IPUEIRAS -4,533333 -40,716667 238 161,52 57,32

2799589 MONSENHOR TABOSA MONSENHOR TABOSA -4,783333 -40,066667 684 147,89 60,48

2861786 PARACURU PARACURU -3,383333 -39,083333 2 156,78 60,43

2870084 ITAPIPOCA ITAPIPOCA -3,267500 -39,647500 36 164,37 60,83

2872497 FORTALEZA FORTALEZA -3,700000 -38,516667 2 194,61 46,98

2881006 GENERAL SAMPAIO GENERAL SAMPAIO -4,066667 -39,466667 191 158,50 47,33

2882018 ITAPEBUCU MARANGUAPE -4,016667 -38,933333 108 160,30 61,30

2882339 ACARAPE DO MEIO REDENCAO -4,183333 -38,816667 236 120,28 41,95

2890078 ITATIRA ITATIRA -4,533333 -39,616667 809 126,19 41,82

2892307 CAIO PRADO ITAPIUNA -4,650000 -38,933333 132 133,58 45,34

2894643 JAGUARUAMA JAGUARUANA -4,833333 -37,783333 12 169,17 65,34

3708369 CRATEUS CRATEUS -5,200000 -40,700000 308 173,21 72,90

3739024 FAZENDA NOVA AIUABA -6,500000 -40,366667 410 169,94 58,18

3749126 CAMPOS SALES CAMPOS SALES -7,083333 -40,383333 574 144,74 39,56

3749297 POTENGI POTENGI -7,100000 -40,016667 562 166,97 47,92

3800957 PEDRA BRANCA PEDRA BRANCA -5,450000 -39,716667 496 132,71 51,63

3801442 QUIXERAMOBIM QUIXERAMOBIM -5,216667 -39,300000 227 143,40 62,09

3803225 MORADA NOVA MORADA NOVA -5,116667 -38,383333 47 172,27 71,09

3811816 IBICUA PIQUET CARNEIRO -5,916667 -39,416667 338 163,63 54,98

3812309 RIACHO DO SANGUE SOLONOPOLE -5,683333 -38,966667 158 185,47 60,97

3812779 JAGUARIBE JAGUARIBE -5,883333 -38,616667 131 197,30 69,34

3821742 IGUATU IGUATU -6,366667 -39,300000 222 137,89 51,88

3822808 LIMA CAMPOS ICO -6,400000 -38,950000 226 183,98 68,67

3830408 ANTONINA DO NORTE ANTONINA DO NORTE -6,716667 -39,966667 356 148,12 50,23

3831543 VARZEA ALEGRE VARZEA ALEGRE -6,800000 -39,300000 326 165,06 63,93

3832559 IPAUMIRIM IPAUMIRIM -6,783333 -38,716667 270 189,46 62,20

3841642 BARBALHA BARBALHA -7,316667 -39,300000 410 164,60 80,58

3842844 MAURITI MAURITI -7,383333 -38,766667 406 175,88 70,21

3851399 JATI JATI -7,683333 -39,016667 497 141,49 52,86
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Figura 1 – Distribuição Espacial das Isolinhas de Intensidades Pluviográficas, em mm/h, com Durações de 

5 minutos para uma recorrência de 10 anos 
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Figura 2 – Distribuição Espacial das Isolinhas de Intensidades Pluviográficas, em mm/h, com Durações de 

60 minutos para uma recorrência de 10 anos 
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4. CONCLUSÕES 

Como principal conclusão tem-se que as intensidades pluviográficas com recorrência de 10 anos e 

durações de 5 minutos e 60 minutos, valores estes constantemente solicitados nos estudos de 

dimensionamento de redes de drenagem, distribuem-se pelo Estado do Ceará em conformidade com os 

índices médios de pluviometria anual. 

Neste sentido, as chuvas de maior intensidade são observadas no litoral do Estado em 

consequência da alta umidade destas regiões e pela sua proximidade com o oceano. Esta maior intensidade 

também é observada nas regiões da Serra da Ibiapaba (Serra Grande) e na Chapada do Cariri (região de 

Barbalha, Crato, Santana do Cariri, etc.), recorrente sobremaneira dos efeitos orográficos das chuvas 

nestas regiões. 

Já na região central do Estado, sobremaneira na região dos Inhamuns, Sertão Central e bacia do 

Banabuiu e região Jaguaribana, similarmente aos seus índices de pluviometria média anual, são 

observadas as menores intensidades pluviográficas para a recorrência e durações consideradas. 

No tocante ao acervo de dados pluviográficos, verifica-se que a quantidade de 37 postos 

implantados no início da década de 60 e que apresentam dados até o final da década de 80, embora não 

tendo continuado observando a variável hidrometeorológica de Pluviografia até a atualidade, constitui-

se num importantíssimo banco de informações de como a chuva se distribui ao longo do tempo (por 

evento chuvoso) no território cearense. 

Estes dados, tratados com metodologias estatísticas de simples locação de amostras ordenadas, 

permitem inferir sobre valores de grande valia no dimensionamento de obras de engenharia de controle 

de cheias, como obras de drenagem superficial do tipo microdrenagem, cuja extensão das séries permite 

obter intensidades associadas às recorrências geralmente adotadas neste tipo de obras. 

Frisa-se que para obras de engenharia que necessitem de períodos de retorno maiores, como 

dimensionamento de vertedouros de barragens, dimensionamento de canais de macrodrenagem, etc., 

fez-se necessário o emprego de técnicas estatísticas mais robustas, com ajustes de distribuições de 

probabilidade mediante testes de aderência. 

Quanto à aplicação de métodos de Geoestatística na geração de isolinhas que representam a 

variabilidade de dados hidrometeorológicos, observa-se que o método aqui empregado (Spline) 

representou de forma bastante satisfatória a distribuição espacial da pluviografia para as durações e 

recorrência adotada no Estado do Ceará. As isolinhas geradas apresentaram conformação suave, sem 

gradientes de mudanças repentinas e conformação que condiz com a distribuição altimétrica observada no 

Estado, sobremaneira nas proximidades dos principais acidentes geográficos do Ceará. 
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