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RESUMO --- A disponibilidade de precipitação numa bacia hidrográfica é imprescindível para 

adequada gestão dos recursos hídricos. A distribuição espacial da precipitação representa como a 

disponibilidade hídrica se apresenta em diferentes pontos de uma bacia. O presente trabalho analisa 

a distribuição espacial da precipitação na sub-bacia do Taboão, que faz parte da bacia hidrográfica 

do Rio Potiribu, oeste do estado do Rio Grande do Sul. A bacia do Rio Potiribu é formada por 

várias sub-bacias, e estão sendo monitoradas desde 1989 pelo projeto Potiribu (IPH – UFRGS). 

Para determinar a distribuição espacial da precipitação na sub-bacia do Taboão foram utilizados 

dados obtidos na bacia durante os anos de 2001 a 2008 e dados do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia) para quatro cidades vizinhas a bacia. O método selecionado para análise foi o de 

Krigagem.  Os dados de entrada foram à média mensal dos anos amostrados, para cada estação 

(Projeto Potiribu e INMET). O resultado da interpolação foi a geração de mapas da distribuição 

espacial da precipitação média para cada mês. 

ABSTRACT --- For proper water resource management it is essential to know the availability of 

precipitation in a basin. The spatial distribution represents how the water availability is showed in 

different parts of a basin. The present study do an analyzes of the spatial distribution of 

precipitation on the sub basin Taboão, which is part of the Potiribu river basin, west of Rio Grande 

do Sul state.  The Potiribu basin consists in several sub-basins that are being monitored since 1989 

by the Potiribu Projet (IPH-UFRGS). To determinate the special distribution of precipitation was 

used data from the Potiribu Project during the years of 2001 and 2008 and from the INMET 

(National Institute of Meteorology) for four neighboring cities. The selected method used for 

analysis was the Kriging Method. The input data were the monthly average of years sampled for 

each station (Potiribu Project and INMET). The result for the interpolation was maps of spatial 

distribution of precipitation for each month of the year. 

Palavras-chave: Precipitação média mensal, distribuição espacial da precipitação, bacia do Rio 

Potiribu. 
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INTRODUÇÃO 

A importância da água para a manutenção da vida e das atividades antrópicas é indiscutível. A 

precipitação representa a entrada de água na superfície terrestre, sendo de crucial importância para a 

manutenção dos estoques hídricos, como lençóis freáticos, rios e lagos. A disponibilidade de 

precipitação numa bacia durante o ano é determinante para quantificar, a necessidade de irrigação 

de uma cultura, o potencial de geração de energia hidroelétrica, além do abastecimento urbano e do 

uso industrial. A determinação da intensidade da precipitação é importante para estabelecer medidas 

de controle de inundações e erosão do solo. 

A precipitação natural possui grande variabilidade espacial mesmo numa pequena área de 

alguns quilômetros quadrados. A variabilidade espacial da precipitação natural dificilmente segue 

um padrão físico identificável. Além disso, essa variada configuração espacial muda rapidamente 

com os intervalos de tempo sucessivos do evento chuvoso. Em suma, há normalmente, durante a 

ocorrência de uma chuva, uma grande quantidade de núcleos de precipitação que nascem, crescem, 

deslocam-se e desaparecem sobre a área de passagem da chuva, que impede a emergência de uma 

estrutura espacial estável. 

Isto é contornado com a abordagem estatística porque ela consegue extrair uma estrutura de 

correlação espacial dos eventos chuvosos no entorno do ponto de máxima precipitação, com base 

em hipóteses estatísticas (SILVEIRA, 1996).  

Por se tratar de um fenômeno natural aleatório, a distribuição espacial da precipitação não é 

igual quantitativamente para cada período anual, embora haja algum grau de previsão baseado em 

dados de períodos anteriores. Outra questão que surge é que onde há disponibilidade hídrica, nem 

sempre é onde há a necessidade de água. Por isso, surge a necessidade da gestão de recursos 

hídricos. Sendo assim, o conhecimento da distribuição espacial da precipitação numa determinada 

bacia pode ser uma importante ferramenta. 

Diante deste contexto, o presente artigo analisa a distribuição espacial da precipitação na 

sub-bacia do Taboão, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Potiribu, utilizando os dados do 

Projeto Potiribu, que monitora a bacia desde 1989. 

REFERÊNCIAL TEÓRICO 

Precipitação 

A precipitação normalmente é medida como lâmina de água acumulada em uma superfície 

plana, se não houvesse nenhuma perda. Existem duas maneiras de medir a chuva: pontualmente, 

com pluviógrafos e pluviômetros; e espacialmente, com radares. As medições mais comuns no 

Brasil são pontuais, devido ao alto preço dos aparelhos e da manutenção da medição espacial.  
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Os pluviógrafos e os pluviômetros são os aparelhos mais utilizados para medições de 

precipitação. O pluviômetro é um aparelho coletor de chuva com área de captação padronizada, em 

geral 200 ou 400 cm
3
, dotado de um reservatório interno para acumulação de água. Este dispositivo 

marca a precipitação total acumulada em um dado tempo de leitura, que é realizado, normalmente, 

uma ou duas vezes por dia. O pluviógrafo, que é um equipamento automático, possibilita medir a 

intensidade da chuva em intervalos de tempo inferiores ao do pluviômetro. Existe uma diversidade 

de aparelhos, sendo que os dados podem ser transmitidos de forma mecânica, que marca os dados 

num papel; e elétrica, que permite baixar os dados num computador ou é transferido em tempo 

atual (CHEVALLIER, 2004). 

A distribuição espacial da precipitação, medida através de pluviógrafos e/ou pluviômetros, 

pode ser muito relevante na gestão de recursos hídricos de uma determinada bacia, visto que 

apresenta em que locais da bacia há maior disponibilidade hídrica e aonde há escassez, ou menor 

disponibilidade. 

Medição da Precipitação 

Os dados de pluviometria são tecnicamente dados pontuais. No entanto, os estudos 

hidrológicos exigem que a precipitação seja avaliada sobre toda uma bacia hidrográfica ou até sobre 

regiões maiores como um país. Isto significa que é preciso atribuir, com base nos valores pontuais 

da pluviometria, valores de precipitação a todos os pontos da região de estudo, nos intervalos de 

tempo desejados. Desta forma é possível calcular a precipitação média na área nesses intervalos 

(BERTONI & TUCCI, 1993).  

Para calcular a precipitação média numa superfície qualquer, é necessário utilizar as 

observações dentro dessa superfície e nas suas vizinhanças. Aceita-se a precipitação média como 

sendo uma lâmina de água de altura uniforme sobre toda a área considerada (figura 1), associada a 

um período de tempo dado (como uma hora, dia, mês, ano), muito embora se saiba que a chuva real 

obedece a distribuições espaciais e temporais variáveis. O risco de utilização dos dados de 

precipitação média espacial reside na aplicação dos mesmos para projetos de irrigação. 

 

Figura 1: Conceito de precipitação média (BERTONI & TUCCI, 2001). 

As principais metodologias para estimar precipitação média são:  
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Média Aritmética 

Consiste em obter uma média aritmética de todos os valores de precipitação conhecidos para 

a região, ou seja, a média aritmética das estações que possuem dados.  Este método ignora as 

variações geográficas da precipitação, sendo aplicada apenas em regiões planas com concentração 

razoável de postos para o local estudado, além de variação gradual e suave do gradiente 

pluviométrico. 

Método de Thiessen 

Considera a não-uniformidade da distribuição espacial dos postos, não levando em conta o 

relevo da bacia, dando bons resultados em terrenos levemente acidentados, quando a localização e 

exposição dos pluviômetros são semelhantes e as distâncias entre eles não são muito grandes. A 

metodologia é a seguinte (ver Figura 2): a) ligue os postos por trechos retilíneos; b) trace linhas 

perpendiculares aos trechos retilíneos passando pelo meio da linha que liga os postos; c) prolongue 

as linhas perpendiculares até encontrar outra. O polígono é formado pela interseção das linhas, 

correspondendo à área de influência de cada posto; d) a precipitação média é calculada por: 

Pm = 1/A * ∑Ai*Pi (1) 

onde Ai = área de influência do posto i; Pi = precipitação registrada no posto i e A = área total da 

bacia. 

 

Figura 2: Método de Thiessen (BERTONI & TUCCI, 2001). 

Krigagem 

É um método mais complexo. Através da geoestatísitca, utilizando interpoladores, é possível 

estimar valores de variáveis em pontos que não foram amostrados. O método permite estimar 

valores distribuídos no espaço a partir de valores adjacentes, enquanto são considerados 

independentes. Sua utilização serve para previsão de uma variável regionalizada dentro de um 

determinado campo geométrico, através de um procedimento exato de interpolação que leva em 

conta todos os valores observados.  
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O método fornece, além dos valores estimados, o erro associado a tal estimação, o que o 

distingue das demais metodologias. As informações a partir do semivariograma são usadas para 

encontrar os pesos ótimos a serem associados às amostras. O método utiliza também a dependência 

espacial entre os pontos vizinhos expressos no semivariograma, para estimar valores em qualquer 

posição dentro do campo, sem tendência e com variância mínima. Essas duas últimas características 

fazem de kriging um interpolador ótimo. Trata-se de uma série de técnicas de análises de regressão 

que procuram minimizar a variância estimada a partir de um modelo prévio que leva em conta a 

dependência espacial entre os dados distribuídos no espaço (SALGUEIRO & 

MONTENEGRO, 2008). 

ÁREA DE ESTUDO 

A bacia do Potiribu tem área de 564 km
2
 e abrangendo parte dos municípios de Ijuí, Cruz Alta 

e Pejuçara, região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Esta bacia é formada por várias sub-

bacias que estão sendo monitoradas desde 1989 pelo projeto Potiribu (IPH – UFRGS). O rio 

Potiribu é um contribuinte da margem esquerda do Rio Ijuí, este afluente da margem esquerda do 

Rio Uruguai (Castro et al, 2000). Neste trabalho, foi analisada uma sub-bacia do Potiribu, a do 

Taboão (figura 3), esta com 105 km
2
. 

A bacia em sua maior parte é agrícola, com exceção da área urbana da cidade de Pejuçara. As 

atividades agrícolas mais importantes na bacia são o cultivo de soja e milho no verão e trigo e aveia 

no inverno, ambos utilizando a técnica de plantio direto desde 1994. 

Figura 3: Bacia do Rio Potiribu e a sub-bacia do Taboão 

(http://ww.iph.ufrgs.br/potiribu). 

http://ww.iph.ufrgs.br/potiribu
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No local, o regime de precipitação é regido principalmente pelo encontro de um anticiclone polar, 

frio e seco, e o anticiclone do Atlântico Sul, quente e úmido. Gerando chuvas de intensidade média 

e grande duração. A precipitação média anual medida em Cruz Alta é de 1700 mm, com médias 

mensais entre 110 e 160 mm.  

A rede pluviométrica na bacia do Potiribu começou a ser instalada em 1989, num processo 

de três etapas, sendo no final 21 postos. Atualmente na área, estão presentes sete postos de 

pluviometria (13, 32, 34, 35, 37, 52 e 61) e três de pluviografia (14, 23, e 51) (figura 4). Os postos 

de pluviometria têm os registros mais confiáveis (Castro, el al, 2000). 

 

Figura 4: MNT da bacia e todos os pontos de medição de precipitação. 

Os dados de precipitação são coletados por operadores locais diariamente, no caso de 

pluviômetros e no caso dos pluviógrafos, que possuem autonomia aproximadamente 45 dias, os 

dados são armazenados em sua memória, e descarregados durante as visitas de campo. 

METODOLOGIA 

Ao analisar os dados obtidos na bacia, observou-se que a série mais consistente compreendia 

os anos de 2001 a 2008. Logo, apesar da pequena representatividade, foram utilizados os dados para 

estes anos, sendo excluídos das análises os outros anos. 

Não foram utilizadas todas as estações de medição, visto que em muitas há grande 

quantidade de falhas na série, e não foi possível a aplicação dos métodos de preenchimento de 

falhas mencionados na literatura. Também houve falhas nos dados dos anos de 2007 e 2008, que 

não puderam ser contornados, portanto nos meses de janeiro, novembro e dezembro não foram 

utilizados a série completa (2001 a 2008). As estações utilizadas e os intervalos de dados para casa 

mês estão presentes na tabela 1. 

Estações onde houve mais de cinco falhas no mês foram excluídas na análise, as outras 

falhas foram preenchidas por ponderação com as outras estações da bacia. 
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Tabela 1: estações e anos utilizados para os diferentes meses do ano. 

Mês Estações Utilizadas Intervalo de anos amostrados 

Janeiro 23, 34 e 37 2001-2007 

Fevereiro 23, 34 e 37 2001-2008 

Março 23, 34 e 37 2001-2008 

Abril 23, 34 e 37 2001-2008 

Maio 23, 34 e 37 2001-2008 

Junho 23, 34 e 37 2001-2008 

Julho 23, 34 e 37 2001-2008 

Agosto 23, 34 e 37 2001-2008 

Setembro 23, 34 e 37 2001-2008 

Outubro 23, 34 e 51 2001-2008 

Novembro 23 e 34 2001-2007 

Dezembro 23 2001-2006 

Devido à falta de dados na sub-bacia do Taboão e do Potiribu, foram utilizados dados de 

precipitação mensal de cidades vizinhas à bacia, Cruz Alta, Ijuí, São Luís Gonzaga, e Passo Fundo, 

obtidos do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), para aumentar a consistência dos dados na 

interpolação. 

 

Figura 5: Sub-bacia do Rio Taboão com as estações (em amarelo), e as cidades das 

quais foram utilizados os dados. 

Depois de preparar os dados a serem analisados, foi selecionado o método de Krigagem para 

espacializar a precipitação na sub-bacia do rio Taboão. Então, a partir dos dados corrigidos da sub-

bacia e dos dados do INMET, foi utilizado o software SURFER 8.0 para realizar a interpolação dos 
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dados de precipitação mensal utilizando como método a Krigagem. Os dados de entrada foram à 

média mensal dos anos amostrados, para cada estação. 

RESULTADOS E DISSCUSÃO 

O resultado da interpolação foi mapas da distribuição espacial da precipitação média para 

cada mês (figuras 6 e 7).  

 

Figura 6: mapas de distribuição espacial da precipitação para os primeiros seis meses do ano. 

 

Figura 7: distribuição espacial dos últimos seis meses do ano. 
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A disponibilidade hídrica na sub-bacia do Taboão é bem variável, tanto espacialmente como 

ao longo dos meses. Os meses com menor média de precipitação são julho, fevereiro e janeiro. Os 

meses com maior precipitação são outubro, dezembro e abril. 

A distribuição espacial não é constante nos meses. Em alguns, a precipitação se distribui de maneira 

bem homogênea, como outubro, novembro e abril, e em outros não: agosto, maio e fevereiro. Na 

maioria dos casos, quando a média da precipitação é mais alta, a distribuição é mais homogênea, e 

vice versa. 

Nesta bacia a principal atividade econômica é a agricultura como o cultivo de soja e milho 

no verão e trigo e aveia no inverno, ambos utilizando a técnica de plantio direto desde 1994. Para 

qualquer análise do meio-físico, é necessário selecionar critérios que permitam avaliar 

características ambientais importantes para o tema enfocado. A distribuição espacial da chuva em 

uma bacia hidrográfica é importante para controle das plantações.  

Nos meses de maior escassez hídrica, a parte sudeste da bacia concentra maior 

disponibilidade hídrica, enquanto à noroeste há maior escassez. Considerando as áreas cultiváveis, e 

às demandas hídricas de cada cultura, pode-se dar preferência a plantações na parte sudeste, com 

culturas que necessitam mais água e a noroeste culturas menos exigentes por água. 

CONCLUSÃO 

Ao definirmos a análise da variabilidade e da tendência das chuvas, pensamos em responder 

ou demonstrar de que maneira estariam se comportando essas precipitações pluviométricas, e quais 

as suas perspectivas. 

As informações obtidas com o estudo da pluviosidade em escala local representam como 

principal objetivo oferecer parâmetros para os produtores da área de pesquisa realizarem tomadas 

de decisões diante do comportamento climático. O correto manejo dos cultivos em consonância 

com este elemento do clima está associado com uma maior lucratividade com a produção, 

considerando que os índices pluviométricos são essenciais para determinar o momento de plantio, 

irrigação e colheita das culturas.  

Os resultados obtidos podem servir para subsidiar o conhecimento das transformações 

climáticas ao longo do tempo, ou gerar conhecimentos aplicativos para as ciências afins e para um 

planejamento socioeconômico. Portanto, este trabalho é útil para a análise dos dados obtidos, como 

o comportamento climático dos meses mais chuvosos e o período de estiagem, e relação com o 

manejo dos cultivos agrícolas praticados nesta região. 
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