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RESUMO – Devido às frequentes inundações ocorridas nas últimas décadas na bacia do rio Una 

em Pernambuco, com destaque para a cheia de 2010, onde significativos prejuízos foram 

constatados, o Governo do Estado através dos seus órgãos competentes e apoio de organizações 

federais, decidiram direcionar investimentos para melhorar as intervenções estruturais e não 

estruturais na bacia, com vista a reduzir os impactos das repetidas tragédias.  Considerando que as 

vazões fluviais responsáveis pelos desastres naturais em questão são influenciadas pelas chuvas 

extremas máximas, precipitadas na área de drenagem da bacia, este artigo analisou a distribuição 

espacial das precipitações máximas diárias anuais, utilizando as séries pluviométricas medidas 

dentro e próximas à bacia. O Inverso do Quadrado da Distância foi a metodologia escolhida para 

composição de uma superfície interpolada.  

 

ABSTRACT – Due to the frequent floods in the past decades in the Una River basin in 

Pernambuco, specially for the flood in 2010, where significant damage was noted, the State 

Government through its competent agencies and supported by federal organizations decided direct 

investments to improve structural and non structural interventions in the basin, with the great of 

reducing the impacts of repeated tragedies. Whereas the responsibility for river discharge natural 

disasters in question are influenced by extreme maximum, rainfall precipitated in the catchment 

basin, this paper analyzed the spatial distribution of annual maximum daily rainfall using the series 

measures rainfall in and near the basin. The methodology of Inverse Square Distance was chosen to 

create an interpolated surface. 

Palavras-chave: Distribuição espacial, precipitação estrema máxima, contenção de enchentes. 
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1 - INTRODUÇÃO 

As precipitações extremas de grandes intensidades, comumente conhecidas como chuvas 

intensas, são caracterizadas pelo seu súbito poder de destruição. Devido as suas grandes 

intensidades em curtas durações, proporcionam vazões acima das normalmente esperadas.  

Essas chuvas representam hoje uma grande ameaça à segurança e a qualidade de vida das 

populações. Estes motivos estão cada vez mais preocupando os órgãos gestores dos Recursos 

Hídricos e instituições responsáveis pela Defesa Civil, em decorrência de sucessivos desastres 

naturais.  

Com vista a reduzir os impactos decorrentes das chuvas intensas e/ou outros eventos 

meteorológicos, muitos países, inclusive o Brasil, já estão repensando suas atividades de 

intervenção estrutural e não estrutural de defesa.  

Em Pernambuco, até a década de 1970, o rio Capibaribe era responsável pelas rotineiras 

calamidades públicas em seus municípios ribeirinhos e alguns bairros de Recife. Com ajuda do 

Governo Federal foi possível controlar suas enchentes e reduzir os impactos indesejáveis às 

populações. Para solução do problema foram construídas as Barragens de Tapacurá, Goitá e do 

Carpina, como medidas estruturais para contenção das cheias.  Nos períodos chuvosos as comportas 

da barragem do Carpina são parcialmente abertas para seus esvaziamentos e respectivos 

recebimento das chuvas prováveis. 

Com base na eficácia do procedimento adotado nessa bacia, os Governos Federal e Estadual 

pretendem intervir na bacia do rio Una, por conta das repetidas inundações que vem sendo 

registradas anualmente, com destaque para a cheia de junho de 2010, que resultou em grandes 

prejuízos materiais e óbitos. A referida intervenção constará com o aprofundamento da calha do rio 

principal e projeto de quatro barragens, as quais deverão evitar cheias nos municípios de Belém de 

Maria, São Benedito do Sul, Catende, Jaqueira, Palmares, Água Preta e Barreiros. O projeto refere-

se à construção das barragens de Panelas II, Gatos, Serro Azul e Igarapeba.  

Para fundamentação dos estudos hidrológicos, necessário se faz que se conheçam as vazões 

excedentes e os locais onde se concentram as maiores precipitações na bacia hidrográfica, sendo 

estas precipitações a componente do ciclo hidrológico de maior influência nas vazões que serão 

acumuladas nos reservatórios projetados. A baixa densidade de estações pluviométricas com 

suficiente qualidade ainda é a maior dificuldade enfrentada na pesquisa científica. Este artigo 

analisou a distribuição espacial das precipitações máximas diárias anuais na bacia do rio Una, 

através da composição de um mapa da superfície interpolada construído a partir das séries 

pluviométricas de longos períodos.  
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2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Método do Inverso do quadrado da distância 

O inverso da distância é um método determinístico de interpolação linear que utiliza a 

ponderação dos inversos das distâncias a um número específico de pontos amostrados mais 

próximos de um dado ponto. Para isso, o conhecimento da localização de cada ponto é necessário. 

Matematicamente podem ser utilizados os expoentes: 1, 2, 3 e 4 através da expressão geral (1) para 

uma variável “Z” qualquer. 
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jj yx ,  é um ponto no espaço a ser interpolado; 

 ii yx , , i = 1... n, são os pontos na vizinhança, com “n” igual ao número desses pontos; 

ijd  é a distância entre os pontos e; 

p  é o expoente da distância. 

Com este método é possível fazer previsões de valores em locais onde não foram amostrados 

utilizando os pontos de valores conhecidos através da expressão (2). Para a obtenção dos pesos 

atribuídos aos valores medidos a expressão (3): 
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Bx  é a posição do centro de massa da área; 

ix  são as posições dos pontos medidos. 

A utilização do expoente “2” caracteriza o modelo mais comum para interpolar valores entre 

uma amostra de pontos distribuídos no espaço, o qual se denomina “inverso do quadrado da 

distância”. Este princípio se encontra associado a uma semelhança com os critérios adotados por 

Newton e Coulomb, em tempos remotos, para explicar a Lei da Gravitação Universal e da Força 

Elétrica.  
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3 - REVISÃO DA LITERATURA 

Anjos (1998) estudou as quantidades extremas de precipitação na cidade de Recife-PE. 

Afirmou que é raro o ano em que não se verifica desastres de inundações em alguma parte do 

Brasil, e que as inundações podem ser apenas locais, quando associadas a uma tempestade de verão. 

As inundações mais sérias ocorrem quando chuvas mais fortes e intensas estão associadas a 

sistemas atmosféricos em escala de tempo maior. Por ocasião de intensas e duradouras precipitações 

as grandes cidades têm enfrentado vários transtornos, em alguns casos até com perda de vidas 

humanas. Se por um lado fortes chuvas causam alagamento de ruas, transtornos no trânsito, etc., por 

outro, a continuidade da chuva alimenta as reservas de água de uma cidade. O estudo revelou que a 

contribuição dos dias com chuvas superiores ou iguais a 20 mm tem crescimento significativo nos 

meses de outono e inverno. 

Johnston et al. ( 2001) em Using ArcGis Geoestatistical Analyst afirmaram que o programa 

ArcGis, desenvolvido nos Estados Unidos, destaca-se pela sua qualidade na apresentação de mapas 

de superfícies criados sob técnica de interpolação, utilizando métodos determinísticos ou 

probabilísticos, através de uma extensão denominada ArcMap. Esta extensão contém excelentes 

ferramentas para análises estruturais de dados espaciais estatisticamente validados, podendo ser 

integrado ao Geography Information System – GIS. 

Salgueiro (2005) analisou a variabilidade espacial da precipitação média na bacia do Rio 

Ipojuca em Pernambuco utilizando diversas metodologias, como é o caso das recomendações da 

Organização Mundial de Meteorologia (OMM), os polígonos de Thiessen, o inverso do quadrado da 

distância e a metodologias Geoestatística. Este último apresentando a melhor precisão. 

Salgueiro et al. (2006) comprovaram o atual conhecimento sobre o comportamento 

pluviométrico em Pernambuco através da análise da variabilidade espacial das precipitações 

máximas e seus padrões frontais, orográficos e convectivos em relação aos diversos patamares 

altimétricos, como a Baixada litorânea, o Planalto da Borborema e a Depressão sertaneja. Para isto, 

utilizaram as séries pluviométricas da Rede Hidroclimática da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE, o interpolador Geoestatístico kriging e o solftware ArcGis 

8.3. O método forneceu os mapas de isolinhas e as estimativas de erros resultante das interpolações. 

Pfaltgraff (2007) estudou a RMR ressaltando a longa convivência de parte da população com 

os deslizamentos dos morros onde reside, registrando mortos e feridos ao longo das décadas de 

1980 e 1990. O autor comprovou perante o poder público a necessidade de se criar ferramentas para 

identificação das áreas naturalmente suscetíveis aos deslizamentos, tanto em áreas já ocupadas ou 

ainda livres de ocupação. Sua metodologia propôs a utilização de Geoprocessamento e 

Sensoriamento Remoto como ferramenta, associada à técnica de superposição de diversos temas 
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pertinentes, para identificação das áreas de riscos. Diante deste contexto foi possível fornecer aos 

gestores informações importantes ao planejamento territorial com ênfase às habitações. 

Salgueiro et al. (2008) destacaram a bacia do rio Capibaribe entre as demais de Pernambuco 

pela necessidade de um controle mais contínuo  dos  níveis dos seus rios, devido as grandes 

variações sazonais e suas consequências danosas. Foi então analisado a distribuição espacial da 

precipitação média e seus tipos de ocorrências, nos diversos patamares altimétricos da bacia, 

utilizando metodologia geoestatística e imagem de radar. Foram utilizados os dados da Rede 

Pluviométrica da SUDENE. Os resultados comprovaram, através de método de precisão, os 

conhecimentos contidos no Plano Estadual de Recursos Hídricos e outros documentos. 

Salgueiro et al. (2009) entenderam que os riscos dos frequentes desastres naturais na RMR, 

como as inundações nas planícies e os deslizamentos de encostas, são, na maioria das vezes, 

causados pelos excessos de precipitações sazonais. Investigaram, então, o mês de maior 

precipitação utilizando séries pluviométricas das estações dentro e próximas à RMR, e em seguida 

mapearam as precipitações máximas de cada estação no período estudado. A metodologia utilizou 

interpolador geoestatístico e programa computacional avançado. A plotagem identificou as áreas 

vulneráveis às maiores precipitações no mês de junho, causadoras desses desastres. 

 Salgueiro et al. (2010) destacaram as condições de riscos aos desastres naturais na RMR, 

causadas pelos excessos de precipitações sazonais que frequentemente resultam em  inundações nas 

planícies e deslizamentos de encostas nos morros. Os autores aalisaram as precipitações máximas 

mensais do mês mais chuvoso e elaboraram um mapa da superfície interpolada. A metodologia foi 

baseada na geoestatística a partir das séries pluviométricas consistidas. 

4 - ÁREA DE ESTUDO 

 4.1 - Localização e características fisiográficas da bacia 

A bacia hidrográfica do rio Una corresponde a Unidade de Planejamento Hídrico - UP 5 da 

divisão hidrográfica do Estado de Pernambuco. Segundo SECTMA (2006), está localizada no sul 

do litoral do Estado, entre: (8º17’14” e 8º55’28”) de latitude sul e, (35º07’48”W e 36º42’10”) de 

longitude oeste. Limita-se ao norte com as bacias dos rios Ipojuca - UP 3 e Sirinhaém - UP 4; ao sul 

com a bacia do rio Mundaú, o Estado de Alagoas, o grupo de bacias de pequenos rio litorâneos - UP 

18 e o grupo de o grupo de bacias de pequenos rio interiores UP 20; a leste, com o oceano atlântico, 

a bacia do rio Sirinhaém - UP 17 e UP 18; e a oeste, com as bacias dos rio Ipojuca - UP 3 e Ipanema 

- UP 7. A Figura 1 apresenta a localização da bacia do rio Una. 
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Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Una. 

 

 

A bacia do rio Una apresenta uma área de 6.740.31 km
2
 dos quais 6.262.78 km

2
 estão 

inseridos no Estado de Pernambuco, o qual corresponde a 6,37 % do total do Estado. Esta diferença 

compreende a parte da área de drenagem que pertence ao Estado de Alagoas. Este fato justifica as 

águas contidas na bacia hidrográfica seja de domínio da União.  

O rio Una nasce no município de Capoeiras e desemboca em águas do oceano Atlântico, no 

município litorâneo de São José da Coroa Grande, percorrendo uma extensão de cerca de 290 km. 

Durante o percurso apresenta-se intermitente até o município de Altinho, passando a ganhar 

perenidade a partir daí. Os principais afluentes da margem direita são: riacho Quatis, rio da Chata, 

Pirangi, Jacuípe e Caraçu. Pela margem esquerda: Riachão, Mentirosas, Sapo, Camevô e Preto. Esta 

unidade hídrica corresponde a duas Mesorregiões do Estado (Agreste pernambucano e Mata 

pernambucana), quatro Microrregiões (Vale do Ipojuca, Garanhuns, Brejo pernambucano e Mata 

meridional). A Figura 2 mostra a rede de drenagem superficial do  rio Una e seus principais 

tributários, além dos pontos de monitoramento da qualidade da água. 

Dentre os reservatórios pertencentes à bacia do rio Una podem-se destacar: Prata (Bonito), 

Poço de Areia (Bezerros), Caianinha (São Joaquim do Monte), Brejo do Buraco (São Caetano), 

Brejo dos Coelhos (São Caetano) e São Jaques (Canhotinho). 
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4.2 - Divisão Político-Administrativa da bacia 

Conforme a Figura 3, a divisão político-administrativa abrange um total de 42 municípios, dos 

quais 11 estão totalmente inseridos na bacia (Belém de Maria, Catende, Ibirajuba, Jaqueira, Maraial, 

Palmares, Panelas, São Benedito do Sul e Xexéu), 15 possuem sede inserida na bacia (Água Preta, 

Agrestina, Altinho, Barreiros, Bonito, Cachoeirinha, Calçados, Capoeiras, Jucati, Jupi, Jurema, 

Lajedo, Quipapá, São Bento do Una e São Joaquim do Monte), e 16 estão parcialmente inseridos 

(Barra de Guabiraba, Bezerros, Caetés, Camocim de São Felix, Canhotinho, Caruaru, Gameleira, 

Joaquim Nabuco, Pesqueira, Rio Formoso, Sanharó, São Caetano, São José da Coroa Grande, 

Tacaimbó, Tamandaré e Venturosa).  

 

 

Figura 3 - Divisão municipal da bacia hidrográfica do rio Una.  

5 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi realizada utilizando as séries pluviométricas publicadas pela SUDENE para 

todos Estados nordestinos, disponíveis no portal Hidroweb da Agência Nacional de Águas - ANA. 

As séries históricas foram selecionadas segundo o nível da qualidade dos dados contidos e suas 

localizações no interior e nas proximidades da bacia. O processo seletivo resultou em 30 estações 

com períodos que variaram entre 1962 a 1993, pois as séries pluviométricas mais recentes, de outras 

instituições, encontravam-se ainda em fase de análise preliminar, para serem posteriormente 

consistidas.  

Para avaliação das localizações durante a seleção foi elaborado um mapa em programa ArcGis 

9.3, o qual serviu de teste até a configuração espacial definitiva. A Figura 4 mostra essa distribuição 

e a Tabela 1 detalha os períodos de observação das séries escolhidas. A Figura 5 apresenta as 

precipitações máximas diárias anuais para cada estação na bacia. 
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Tabela 1 - Períodos de observação das séries pluviométricas escolhidas. 

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Xexéu

São J. Monte

Sirinhaém

Sanharó

Tacaimbó

Tamandaré

Rio Formoso

S.Bento Una

São Caetano

São J. da Laje

Estação 1900

B. Guabiraba

Altinho

Amaragi

Caétes

Barreiros

Belo Jardim

Canhotinho

Carapatós

Caruaru

Cortês

Cucau

Ibirajuba

Paranatama

Quipapá 

Ribeirão

Jucati

Lajedo

Maraial

Palmares

Panelas

 

 

 

Figura 4 - Distribuição espacial das estações pluviométricas. 
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Figura 5 - Precipitações máximas diárias anuais nas estações selecionadas. 

 

 

Após as análises realizadas foi possível elaborar o banco de dados definitivo. Este banco 

reuniu elementos que serviram para realizar as interpolações dos locais não amostrados a partir dos 

valores das precipitações máximas diárias anuais medidas nas estações pluviométricas. Deste 

processo resultou a elaboração do mapa da distribuição espacial da variável sobre toda a extensão 

da bacia do rio Una. A Tabela 2 apresenta o banco de dados utilizado nesta pesquisa. 

Após a escolha das estações foram realizadas análises estatísticas das séries pluviométricas 

das precipitações máximas diárias anuais na bacia em estudo. Na análise de frequência foi testado o 

ajuste à distribuição normal e em seguida foram determinados os valores das tendências centrais e 

dispersivas importantes à análise.  

O método do Inverso do Quadrado da Distância - IQD estabelece uma média ponderada das 

séries estatísticas em cada ponto, associadas aos pesos correspondentes aos valores dos quadrados 

dos inversos das distâncias desses pontos aos pontos circunvizinhos mais próximos. A sua aplicação 

foi efetuada com o auxilio do programa ArcGis 9.3, através de sua extensão denominada ArcMap. 

Este software contém excelentes ferramentas para análises estruturais de dados espaciais 
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estatisticamente validados, podendo ser integrado ao Sistema de Informações Georreferenciadas - 

SIG. A metodologia permitiu a produção de um mapa da superfície interpolada da bacia em estudo.  

 

Tabela 2 – Banco de dados final. 

Item Código Estação 
Coordenadas Geográficas Data da 

Precipitação Máxima 

Diária Anual (mm) 

Longitude Latitude Altitude Precipitação 
 

1 836003 Altinho -36,08 -8,48 470,00 29/03/1987 111,50 

2 835000 Amaragi -35,45 -8,38 295,00 20/07/1970 142,60 

3 835002 B. de Guabiraba -35,67 -8,42 440,00 23/05/1977 200,80 

4 835005 Barreiros -35,20 -8,83 23,00 22/07/1985 152,00 

5 836004 Belo Jardim -36,45 -8,33 616,00 02/03/1986 136,00 

6 836009 Canhotinho -36,20 -8,87 660,00 14/03/1969 212,00 

7 836010 Carapatós -36,07 -8,13 501,00 24/03/1985 127,30 

8 355009 Caruaru -35,97 -8,28 545,00 14/03/1969 120,00 

9 836008 Caétes -36,63 -8,78 854,00 26/03/1974 280,20 

10 835014 Cortês -35,55 -8,47 340,00 21/07/1970 150,70 

11 835015 Cucaú -35,28 -8,63 62,00 04/03/1979 155,20 

12 836018 Ibirajuba -36,18 -8,58 640,00 12/04/1971 142,00 

13 836020 Jucati -36,45 -8,70 821,00 29/01/1992 144,20 

14 836022 Lajedo -36,32 -8,67 663,00 15/03/1984 111,20 

15 835035 Maraial -35,83 -8,80 360,00 20/04/1977 158,60 

16 835037 Palmares -35,60 -8,68 109,00 12/08/1964 161,90 

17 836024 Panelas -36,03 -8,67 620,00 29/07/1971 90,00 

18 836027 Paranatama -36,67 -8,92 830,00 28/03/1985 112,90 

19 836036 Quipapá  -36,05 -8,82 480,00 18/04/1964 86,00 

20 835043 Ribeirão -35,38 -8,52 97,00 14/06/1966 117,40 

21 835044 Rio Formoso -35,15 -8,67 39,00 28/05/1966 160,50 

22 836037 São.Bento Una -36,37 -8,52 645,00 20/12/1972 127,40 

23 836039 São Caetano -36,15 -8,32 552,00 13/03/1981 120,40 

24 936047 São José. da Laje -36,05 -9,00 250,00 25/04/1963 87,20 

25 835045 São José. do Monte -35,85 -8,42 501,00 20/07/1970 151,20 

26 835050 Sirinhaém -35,12 -8,58 49,00 06/08/1973 156,80 

27 836043 Sanharó -36,57 -8,37 653,00 11/04/1977 125,00 

28 836052 Tacaimbó -36,30 -8,32 570,00 14/03/1969 160,20 

29 835053 Tamandaré -35,08 -8,75 4,00 05/03/1967 131,60 

30 835071 Xexéu -35,62 -8,82 200,00 21/02/1985 135,60 

 

O método IQD foi adotado em substituição a metodologia Geoestatística. O método 

anteriormente escolhido foi descartado por se comprovar inadequado à região em estudo. A 

ausência de dependência espacial na estrutura de correlação espacial entre as estações com maiores 

precipitações extremas, decorrente da condição meteorológica natural da bacia, foi a causa principal 

da inviabilidade de aplicação dessa metodologia. Na análise de frequência, foi observada a não 

aderência à distribuição normal. Esta irregularidade meteorológica, para os dias das maiores 

precipitações extremas no período estudado, não permitiu a utilização da técnica de interpolação de 

Kriging. Esse teste do ajuste à distribuição normal, ou sua transformação logarítima, é necessário 

quando se pretende aplicar metodologia geoestatística segundo Johnston et al. (2001). Na 
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transformação logarítima, os ajustes aos semivariogramas teóricos e a ocorrência de tendência ou 

anisotropia foram testados, na tentativa de reduzir o efeito pepita e os respectivos erros 

demonstrados nas validações cruzadas. O insucesso conduziu a substituição da metodologia.   

6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Com relação às análises estatísticas realizadas na pesquisa, a Figura 6 mostra o histograma da 

análise da frequencia segundo a distribuição normal. Na mesma sequência, a Tabela 3 apresenta os 

parâmetros das medidas de tendências centrais e dispersões.  

 

Figura 6 – Análise da distribuição normal da frequencia das precipitações máximas diárias anuais. 

 

Tabela 3 – Parâmetros estatísticos das precipitações máximas. 

Nº de pontos 30 

Mínima 86,00 

Máxima 280,20 

Média 142,28 

Desvio padrão 38,72 

Variância 1.499,24 

1º Quartil 120,00 

Mediana 139,00 

3º Quartil 156,80 

Curtose 6,79 

Assimetria 1,55 

 

Adotando o método IQD, os valores medidos nas estações pluviométricas em relação aos 

valores estimados durante as interpolações, foram comparados através da regressão linear mostrada 

na Figura 7. A Tabela 4 apresenta os parâmetros usados nas interpolações. A Figura 8 apresenta o 

mapa das interpolações identificando a distribuição espacial das precipitações máximas diárias 

anuais, em oito faixas de isolinhas sobre a bacia do rio Una. 
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Figura 7 – Comparação entre os valores medidos e estimados. 

Tabela 4 - Relatório dos parâmetros. 
Programa computacional ArcGis 9.3 

Método Inverso do Quadrado da Distância - IQD 

Expoente 2 

Variável Precipitação máxima diária anual  

Semi-eixo 45,18 km 

Erro médio   0,369 mm 

Erro médio quadrático 45,42 mm 
 

 

Figura 8 – Mapa da distribuição da precipitação máxima diária anual. 

 

As maiores precipitações máximas diárias anuais ocorreram no município de Capoeiras, local 

da nascente do rio Una. Nesse município as chuvas extremas variaram de 155,9 a 280,2 mm. Na 

região da nascente, inserida na microrregião de Garanhuns, o relevo apresenta-se em forma de 
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chapadas, com micro clima do tipo brejo de altitude e ilhas de florestas atlânticas. Esse tipo de 

ecossistema influencia bastante as precipitações, principalmente as chuvas orográficas.  

No setor intermediário da bacia foi observada a presença das menores precipitações extremas 

máximas, provavelmente pela caracterização da parte semi-árida da bacia em território do Agreste 

ainda sem influência do micro-clima da microrregião de Garanhuns. Os municípios de Altinho, 

Panelas e Quipapá os valores variaram de 86 a 125,1 mm. Do Litoral até aproximadamente a 

metade da bacia, nas mediações de Maraial, Jaqueira, Catende, Belém de Maria, São Joaquim do 

Monte e Camocim de São Felix, as precipitações extremas variaram de 137,6 a 155,8 mm, com 

exceção de parte de São Joaquim do Monte, Palmares e Bonito que chegaram a 155,9 a 182,7 mm. 

7 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

Apesar do Inverso do Quadrado da Distância ser um método de interpolação determinístico, a 

sua aplicação nesta pesquisa em substituição à técnica Geoestatística de Krigagem, delimitou com 

suficiente definição, as isolinhas das precipitações máximas diárias anuais na bacia do rio Una. 

A distribuição espacial das precipitações máximas diárias anuais apontou que a propagação da 

onda de cheia, nos grandes episódios, pode ter origem na nascente do rio Una, onde essas 

precipitações extremas assumem os maiores valores. 

Recomenda-se que esta pesquisa seja complementada com séries pluviométricas mais 

recentes, de modo a inserir os eventos históricos mais extremos ocorridos nos últimos anos, tendo 

em vista que na cheia de junho de 2010 foram registrados alguns valores diários acima de 600 mm.  
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