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RESUMO: A rede de monitoramento hidrometeorológico tem grande importância para o 
planejamento e a gestão de recursos hídricos. O presente trabalho teve como objetivo apresentar o 
resultado do levantamento que está sendo conduzido no âmbito da construção do Portal de Recursos 
Hídricos de Sergipe, referente às estações pluviométricas e meteorológicas do Estado. Constatou-se 
que de um total de 150 estações pluviométricas, 39 encontram-se em operação, enquanto que de um 
montante de 33 estações meteorológicas, somente 14 estão ativas. Grande parte dessas estações são 
dotadas de aquisição automática de dados. Observou-se no último ano um acréscimo no número de 
estações que em um dado momento tornaram-se inoperantes.  Tal fato ocasiona lacunas nas séries 
históricas dos dados pluviométricos e meteorológicos do Estado. 

 

ABSTRACT: The hydrometeorological monitoring network is of great importance for the planning 
and management of water resources. The present work had as objective to present the result of the 
survey that is being conducted in the scope of the construction of the Portal of Water Resources of 
Sergipe, referring to the pluviometric and meteorological stations of the State. It was found that out 
of 150 pluviometric stations, 39 are in operation, while out of a total of 33 meteorological stations, 
only 14 are active. Most of these stations are equipped with automatic data acquisition. It was 
observed in the last year, there was an increase in the number of stations that at any given time became 
inoperative. This fact causes gaps in the historical series of the state's pluviometric and meteorological 
data. 

Palavras-Chave – Estações. Séries históricas de precipitação.  
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1 INTRODUÇÃO 

A rede de monitoramento hidrometeorológico tem grande importância para o planejamento e 

gestão de recursos hídricos. Cita-se ainda outras práticas que são beneficiadas pelas informações 

geradas por esse tipo de rede, tais como estudos hidrológicos, obras hidráulicas, agricultura, pesquisa 

e desenvolvimento, monitoramento ambiental, projetos de irrigação etc. (Correntino, 2011).  

Fazem parte dessa rede, as estações pluviométricas, fluviométricas e meteorológicas, as quais 

coletam, respectivamente, informações relativas à quantidade de chuva, ao nível e à vazão dos rios e 

a variáveis meteorológicas, tais como insolação, velocidade do vento, umidade, temperatura do ar, 

entre outras. Essas estações podem ser operadas de forma convencional, onde existe um observador 

responsável por ler e repassar os dados a um centro coletor, ou de modo automático, na qual as 

informações são registradas em sistema eletrônico de aquisição de dados ou transmitem, por 

telemetria, as informações para uma estação central (Righetto, 1998). 

No estado de Sergipe, o monitoramento hidrometeorológico, iniciado no ano de 1912, tem 

sido realizado por diversas instituições federais e estaduais. Observa-se, no entanto, que boa parte 

destes órgãos tiveram dificuldades em manter suas estações em operação ao longo do tempo, de modo 

que muitas delas foram desativadas. Verifica-se ainda que as informações resultantes do 

monitoramento, até o momento, se encontram disseminadas nas várias instituições, não existindo uma 

centralização dos dados, o que dificulta a aquisição dos mesmos por parte dos interessados.  

Encontra-se em desenvolvimento no âmbito da Superintendência Especial de Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente (SERHMA) da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade 

(SEDURBS), órgão gestor de recursos hídricos do Estado, o Portal de Recursos Hídricos de Sergipe. 

Tal ambiente disponibilizará todo o acervo referente à rede de monitoramento hidrometeorológico do 

Estado, apresentando informações sobre as estações e suas respectivas séries históricas de dados. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho teve como intuito apresentar o resultado do 

levantamento que está sendo conduzido no âmbito da construção do Portal, referente às estações 

pluviométricas e meteorológicas do Estado. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, fez-se uma busca nos bancos de dados das diversas instituições federais e 

estaduais que têm estações pluviométricas e meteorológicas sob sua responsabilidade no estado de 

Sergipe, tais como a Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto Nacional de Meteorologia 
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(INMET), Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (INPE), Centro Nacional de Monitoramento e 

Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), Associação dos Concessionários do Distrito de Irrigação 

do Platô de Neópolis (ASCONDIR), Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

do Parnaíba (CODEVASF), além da SEDURBS/SERHMA.  

Nessa consulta, buscou-se investigar as informações referentes às estações que se encontram 

em operação, bem como àquelas desativadas. Levantou-se informações tais como nome da estação, 

localização georreferenciada, município, órgão responsável, forma de aquisição dos dados e período 

de operação. Visando a realização de estudos posteriores relacionado à avaliação da rede de 

monitoramento, agrupou-se as informações por bacia hidrográfica, uma vez que a Lei n° 3870/1997 

define a bacia hidrográfica como unidade territorial para o gerenciamento de recursos hídricos 

(SERGIPE, 1997). 

Ressalta-se que no levantamento referente às estações pluviométricas contemplou-se também 

as estações para monitoramento de eventos críticos, visto possuírem sensores para medição de chuva. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os principais resultados do levantamento relativo às estações pluviométricas encontram-se 

resumidos na Tabela 1 e especializados por bacia hidrográfica na Figura 1. Constata-se que 39 

estações se encontram em operação, enquanto um quantitativo bastante superior (111 estações) foram 

desativadas (encerradas) ao longo do tempo ou encontravam-se inoperantes quando da realização do 

presente levantamento. Quanto ao tipo de operação, verifica-se que atualmente essa rede é dotada de 

32 estações com aquisição automática de dados, representando 82,05% do total das estações ativas.  

Tabela 1 - Estações pluviométricas inseridas no estado de Sergipe. 
Bacia 

Hidrográfica 
Tipo de Operação N° de Estações Ativas 

N° de Estações 
Desativadas/Inoperantes 

Total 

Rio São Francisco 
Automática  10 7 17 

Convencional 1 27 28 

Rio Japaratuba 
Automática  2 0 2 

Convencional 1 10 11 

Rio Sergipe 
Automática  12 7 19 

Convencional 1 17 18 

Rio Vaza Barris 
Automática  4 1 5 

Convencional 1 10 11 

Rio Piauí 
Automática  2 2 4 

Convencional 3 21 24 

Rio Real 
Automática  2 2 4 

Convencional 0 7 7 
          Total 39 111 150 
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Figura 1 - Localização das estações pluviométricas ativas e desativadas/inoperantes no Estado de Sergipe. 

No tocante aos órgãos responsáveis pelas estações pluviométricas ativas, verifica-se que 16 

estão a cargo da SEDURBS/SERHMA, 12 do CEMADEN, 9 da ANA, 01 da CHESF e 1 da 

EMDAGRO.  Outras instituições, no entanto, já foram responsáveis pela operação de estações já 

desativadas. 

Na Tabela 2 e na Figura 2 são apresentados, respectivamente, os principais resultados relativos 

ao levantamento das estações meteorológicas do Estado e suas localizações. Observa-se que 14 

estações se encontram em operação, no entanto, um quantitativo elevado (19 estações) foram 

desativadas ou encontravam-se inoperantes quando da realização do presente levantamento. Das 

estações ativas, a maioria (57,14%) funciona com aquisição automática de dados. 

Tabela 2 - Estações meteorológicos inseridos no estado de Sergipe. 

Bacia 
Hidrográfica 

Tipo de Operação 
N° de Estações 

Ativas 
N° de Estações 

Desativadas/Inativas 
Total 

Rio São Francisco 
Automática  2 3 5 

Convencional 3 1 4 

Rio Japaratuba 
Automática  0 1 1 

Convencional 1 2 3 

Rio Sergipe 
Automática  2 0 2 

Convencional 1 3 4 

Rio Vaza Barris 
Automática  1 2 3 

Convencional 0 1 1 

Rio Piauí 
Automática  2 1 3 

Convencional 1 4 5 

Rio Real 
Automática  1 0 1 

Convencional 0 1 1 
         Total 14 19 33 
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Figura 2 - Localização das estações meteorológicas ativas e desativadas/inoperantes do Estado de Sergipe. 

No que se refere às instituições responsáveis pelas estações meteorológicas ativas, verifica-se 

que 8 são de responsabilidade do INMET, 02 da SEDURBS/SERHMA, 02 da CODEVASF, 01 da 

ANA e 01 da ASCONDIR-SE. Ressalta-se que a Companhia de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO) e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de 

Sergipe (EMDAGRO) possuem estações meteorológicas sob sua responsabilidade, porém, quando 

da realização do levantamento em pauta, não foi possível acessar as informações referentes às 

mesmas. 

Na Figura 3 exibe-se o quantitativo das estações pluviométricas e meteorológicas que se 

tornaram inoperantes em um dado momento no período 2015-2020. Observa-se que último ano houve 

um acréscimo no número de estações que se tornaram inoperantes muito devido a pandemia 

instaurada que de certo modo dificultou as ações de manutenção das estações.  Tal fato ocasiona 

lacunas nas séries históricas de dados pluviométricos e meteorológicos do Estado. 

 

Figura 3 - Quantidade de estações inoperantes no período 2015-2020.  
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Ressalta-se que o presente trabalho gerou um total de 1830 informações, as quais estão 

disponíveis em uma planilha eletrônica no formato Excel através do link 

https://drive.google.com/open?id=1NaycIjxBb6TVz_FUnra3RREPkvCKDD9x.  

 

4 CONCLUSÕES 

O trabalho resultou no levantamento de informações relativas a 150 estações pluviométricas. 

Dentre estas, 39 estão ativas, enquanto as demais foram desativadas ou encontravam-se inoperantes 

quando da realização do presente levantamento. Atualmente, a SEDURBS/SERHMA e o 

CEMADEN são as instituições com mais estações pluviométricas ativas sob suas responsabilidades. 

Verificou-se que 82,05% das estações pluviométricas em operação são dotadas de aquisição 

automática de dados, aspecto importante nas operações de sistemas hídricos em tempo real.  

Quanto às estações meteorológicas, foram levantadas 33 unidades, das quais 14 encontram-se 

em operação e 19 foram desativadas ou estavam inoperantes quando da realização do presente 

levantamento. O INMET é a instituição com mais estações meteorológicas ativas sob a sua 

responsabilidade. 

Alerta-se para o crescente número de estações pluviométricas e meteorológicas que se tornaram 

inoperantes em um dado momento no último ano, ocasionando falhas nas séries históricas desses 

tipos de dados.  
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