
 1 

 

DEFINIÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO 
HIDROMETEOROLÓGICO COM SUPORTE DE SENSORIAMENTO 

REMOTO NA BACIA DO DOIS RIOS – RJ 

FERNANDA SPITZ DIAS 1; OTTO CORRÊA ROTUNNO FILHO 2 e JOSÉ OTAVIO 

GOULART PECLY 3 

1 Engenheira Civil, M.Sc. em Recursos Hídricos, Engenheira da Coordenadoria de Planejamento e Projetos Estratégicos do 
INEA, Av. Venezuela, 110 – Saúde, Rio de Janeiro/RJ - Brasil, fernandasd.inea@gmail.com – Telefone: +55 21 2334-5968 

2 Engenheiro Civil e Professor, Ph.D. em Engenharia Civil, , Laboratório de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (LABH2O), 
Programa de Engenharia Civil, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia - COPPE, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Tecnologia – Bloco B – Sala 101, Ilha do Fundão – Cidade Universitária, 
Caixa Postal 68.506 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil, otto@coc.ufrj.br – Telefone: +55 21 3938-7841 

3 Engenheiro Eletrônico, D.Sc. em Engenharia Oceânica, D.Sc. Laboratório de Traçadores, Programa de Engenharia Civil , 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia - COPPE, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Centro de Tecnologia – Bloco I – Sala I104-D - Cidade Universitária, Rio de Janeiro/RJ - Brasil, otavio@acd.ufrj.br – 
Telefone: +55 21 3938-8816 

Resumo 

O monitoramento de dados hidrometeorológicos é essencial para o desenvolvimento de 

estudos e projetos de sistemas de gestão de recursos hídricos, tornando possível a 

detecção de tendências e de alterações no regime hídrico. A obtenção desses dados, tanto 

no tempo quanto no espaço, requer uma rede de estações de monitoramento suficiente e 

adequada. Este trabalho propõe um procedimento para avaliar e configurar uma rede de 

monitoramento hidrometeorológico na bacia hidrográfica do rio Dois Rios, localizada no 

estado do Rio de Janeiro – Brasil, a partir do emprego de análise geoestatística, de modo a 

definir a estrutura de correlação espacial, com suporte de dados de precipitação obtidos nas 

estações físicas instaladas na bacia (postos pluviométricos), dados de precipitação de 

satélite obtidos através do TRMM – Tropical Rainfall Measuring Mission e dados de 

temperatura obtidos a partir de imagens de satélite MODIS – Moderate Resolution Imaging 

Spectrometer. A metodologia consiste no desenvolvimento de 5 (cinco) etapas para seleção 

da quantidade e do posicionamento ótimo das estações da rede de monitoramento: análise 

exploratória, que consiste na seleção dos dados, verificação da qualidade e da 

representatividade dos mesmos e avaliação da rede atualmente instalada na bacia através 

da análise de rede mínima e da análise de componentes principais; análise temporal para 

determinação da cadência de amostragem da variável precipitação; análise espacial para 

definição da distância e do posicionamento das estações através da utilização de análise 

geoestatística; análise dos aspectos físico-hidrológicos, que contemplem o comportamento 

da bacia para reposicionamento das estações, com destaque para a abordagem de 

caracterizações que envolvam hidrografia, relevo e o uso e cobertura do solo; definição da 

rede de monitoramento com base nos aspectos supracitados. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA 

O monitoramento de eventos hidrometeorológicos é uma tarefa complexa, uma vez que os 

fenômenos de interesse são caracterizados pela alta variabilidade no tempo e no espaço, o 

que requer a solução ótima no que se refere ao número e à localização das estações de 

monitoramento dentro da área em estudo. Entretanto, os dados disponíveis de 

monitoramento quali-quantitativo são escassos e por vezes inconsistentes (Silveira et al., 

1998), sendo carente também de mecanismos mais eficientes na avaliação do valor da 

informação, da medição de dados para futuras análises de riscos e prevenção de desastres 

ambientais. Apesar da relevância dos estudos de redes de monitoramento 

hidrometeorológico, iniciativas desse tipo têm sido insuficientes, devido à existência de um 

conjunto de desafios e restrições que limitam seu adequado planejamento. Usualmente, os 

estudos relacionados ao tema baseiam-se na análise e otimização da rede, sendo poucos 

os estudos que, de fato, propõem uma metodologia para a instalação de uma rede de 

monitoramento. 

Um aspecto importante e pertinente é a capacidade de monitorar eventos extremos. 

Recentemente, estudos sobre o monitoramento desses eventos críticos relativos tanto à 

ocorrência de chuvas intensas e inundações, quanto a eventos de seca, têm sido realizados 

com o auxílio de técnicas de sensoriamento remoto, baseado em satélites e malha de dados 

em alta resolução. 

Uma rede de estações de monitoramento é projetada para dar a melhor representação 

possível de um estado de campo meteorológico que varia continuamente no tempo e no 

espaço (Kamel et al., 2010). No caso deste trabalho, abordam-se variáveis de natureza 

hidrológica e meteorológica, o que, por vezes, levará à adoção da expressão variáveis 

hidrometeorológicas. Algumas técnicas e metodologias são aplicadas quando o tema é 

definição e otimização de redes de monitoramento hidrometeorológico, como a abordagem 

geoestatística, baseada na teoria de variáveis regionalizadas, que assume que as amostras 

espaciais podem permitir a compreensão de um processo espacial aleatório com suporte do 

uso de eficazes instrumentos estatísticos para as estimativas espaciais. 

O interesse na otimização ocorre devido ao fato de que há um significativo aumento no 

número de sistemas instalados, o que induz a uma revisão nos critérios de definição e 

projeto das redes de monitoramento tradicionais com vistas à redução dos custos de 

instalação e operação de novas estações, bem como à melhoria do acompanhamento, em 

tempo real, dos eventos hidrometeorológicos extremos como estiagens e inundações. 

Em uma abordagem ampla, uma rede de monitoramento, que possa servir para múltiplas 

finalidades, será definida a partir dos dados de precipitação observados in situ nos postos 

pluviométricos e também dos dados de precipitação e temperatura obtidos por meio de 

sensoriamento remoto. Nesse sentido, serão explorados aspectos relacionados à rede 

mínima recomendada e métodos estatísticos de diagnóstico por meio de análise de 

componentes principais e autocorrelações. Adicionalmente, mediante a abordagem de 

análise geoestatística por meio da construção de variogramas, será estimada a distância 

ideal entre as estações propostas e, consequentemente, a quantidade de estações na 

região em estudo. 

A metodologia foi aplicada na bacia hidrográfica do rio Dois Rios, situada na região serrana 

do estado do Rio de Janeiro, escolhida por ser uma bacia com características diversificadas 

em relação ao relevo e à vegetação e também quanto ao regime hidrometeorológico. A 
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escolha da área de estudo também foi motivada pela ocorrência do evento chuvoso crítico 

em janeiro de 2011, que deixou muitos mortos, feridos e desabrigados. Alguns estudos 

analisaram e discutiram esse acontecimento catastrófico como em Medeiros e Barros 

(2011). Tal ocorrência evidenciou a necessidade de monitoramento e controle desses 

eventos. 

 

2 METODOLOGIA 

Uma rede de monitoramento de dados hidrometeorológicos está baseada em um conjunto 

de atividades e instrumentos de coleta de dados, projetada e operada para atender a um 

objetivo único ou a uma série de objetivos complementares e compatíveis entre si. 

Um dos critérios empregados no projeto de rede consiste em minimizar o erro de estimação 

da variável hidrometeorológica nos pontos de estudo onde as medições diretas não estão 

disponíveis, com base no uso de técnicas de geoestatística (Pardo-Iguzquiza, 1998). 

A metodologia proposta para definição de uma rede de monitoramento hidrometeorológico 

baseia-se no fato de que um projeto de uma rede visa responder as seguintes questões: 

• quais variáveis hidrometeorológicas precisam ser observadas? 

• em que locais essas variáveis necessitam ser monitoradas? 

• qual a frequência de observação a ser adotada? 

• qual é a duração do programa de monitoramento? 

• quão precisa a observação deve ser? 

Buscando responder essas questões, apresenta-se uma metodologia para avaliação, a 

definição e, até mesmo, o redimensionamento de redes de monitoramento, sejam elas 

novas ou complementares às existentes. 

A metodologia consiste no desenvolvimento de 5 (cinco) etapas para seleção da quantidade 

e do posicionamento ótimo das estações da rede de monitoramento a partir da aplicação de 

ferramentas geoestatísticas em base de dados de precipitação e de temperatura. Essas 

etapas serão apresentadas nos itens que se seguem. 

 

2.1 Análise exploratória 

A análise exploratória consiste na seleção dos dados, verificação da qualidade e da sua 

representatividade e avaliação da rede atualmente instalada na bacia. 

Os dados pluviométricos foram obtidos a partir de estações reais, dotadas de pluviômetros 

e/ou pluviógrafos, que medem a chuva pontualmente, e a partir de dados do satélite TRMM, 

que estima a precipitação distribuída no espaço. Já para a temperatura, os dados foram 

obtidos por meio de sensoriamento remoto, a partir de imagens MODIS referente à 

temperatura superficial continental (TSC), que representa um parâmetro físico importante 

nos processos ocorridos na superfície terrestre em escala local, regional e global. 

Após a seleção dos dados, o procedimento adotado visa qualificar e analisar a 

representatividade dos dados de precipitação obtidos nas estações do TRMM quando 

comparados aos dados dos postos pluviométricos. Em particular, exploram-se, para a região 

de estudo, a correspondente consistência e a confiabilidade dos dados TRMM, isto é, se 

apresentam a mesma tendência quanto ao regime de precipitação espaço-temporal, 
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conforme detectado e representado por postos pluviométricos. Primeiramente, serão 

realizadas análises das séries temporais mensais e bem como serão calculadas as 

correlações considerando médias diárias e mensais. Em seguida, a rede de monitoramento 

existente será analisada, tanto em relação à quantidade de estações (rede mínima) quanto à 

sua distribuição (análise de componentes principais). 

Segundo a WMO (World Meteorological Organization) existem valores recomendados de 

densidade de estações, para implantação de uma rede de monitoramento de postos 

hidrometeorológicos, adequados para uma determinada região, em função de sua topografia 

e climatologia. Dessa forma, a WMO estabeleceu regras gerais para o dimensionamento 

das redes hidrológicas, publicando as recomendações para densidades mínimas, bastante 

utilizadas desde 1965, segundo suas atualizações e reedições, caracterizadas pela 

facilidade de aplicação. O Quadro 1 mostra a quantidade mínima de estações 

recomendadas para uma rede de estações pluviométricas de acordo com as características 

da bacia e com o tipo de estação, convencional ou automática. 

 

Quadro 1 – Densidade mínima de estações de monitoramento de precipitação 

recomendada pelo WMO (área em km2 por estação) 

Fonte: adaptado de WMO (2008) 

Unidade Fisiográfica Convencional Automática 

Costas 900 9.000 

Montanhas 250 2.500 

Planícies de Interiores 575 5.750 

Acidentado / Ondulante 575 5.750 

Pequenas Ilhas 25 250 

Áreas Urbanas - 10-20 

Regiões Polares / Áridas 10.000 100.000 

 

A análise de componentes principais (ACP), uma técnica matemático-estatística 

multivariada, pode ser utilizada em hidrometeorologia, em especial quando existe uma 

quantidade significativa de informações a serem compreendidas e analisadas. Em particular, 

permite representar o comportamento de variação de um conjunto de variáveis no domínio 

do espaço e do tempo, revelando, para o fenômeno de interesse, características regionais e 

tendências de flutuações ao longo do tempo. Assim, baseia-se na identificação dos padrões 

presentes em um conjunto de dados, realçando suas semelhanças e diferenças, com 

potencial de síntese do volume original de dados sem perda de informações significativas, 

incluindo a possibilidade de representação gráfica. Portanto, a ACP busca analisar a 

distribuição das estações, para identificar as possíveis redundâncias, como é o caso, por 

exemplo, de estações concentradas ou muito próximas, que fornecem valores de 

precipitação similares, isto é, com agregação de informações, por vezes, pouco 

significativas. 

 

2.2 Análise temporal 

Para avaliar a frequência de medição da precipitação em uma estação, é necessário 

analisar as respectivas séries temporais. Como ferramenta para a caracterização da 

dependência entre valores de dados no domínio do tempo, a função de autocorrelação 
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(ACF, do inglês, autocorrelation function), que indica a existência ou não de dependência 

entre os dados da série temporal pode ser usada. Para uma série temporal com n 

elementos, a autocorrelação, rk, variando entre -1 e +1, com defasagem (lag) k, é dada pela 

equação 

𝒓𝒌 =
∑ (𝒙𝒕 − �̅�) ∙ (𝒙𝒕+𝒌 − �̅�)𝒏−𝒌
𝒕=𝟏

∑ (𝒙𝒕 − �̅�)𝟐𝒏
𝒕=𝟏

 
(1) 

em que: 

rk – coeficiente de autocorrelação de ordem k; 

k – número de ordem de autocorrelações na função (kmax = n/2); 

n – número de observações na amostra da variável x; 

t – tempo no instante t; 

xt– valores da variável x no tempo t; 

xt+k– valores da variável x no tempo t + k; 

�̅� – média da amostra da variável x. 

Assim, ao calcular as séries dos coeficientes de autocorrelação rk versus os valores de k, 

tem-se a função de autocorrelação (ACF), que, também, é conhecida como correlograma, 

permitindo identificar características da série temporal. A função de autocorrelação fornece 

uma estimativa do comportamento da série temporal, possibilitando examinar como a 

dependência temporal entre os valores da série cai com a defasagem ou espaçamento k. 

Portanto, busca-se encontrar, através da análise de ACF, o espaço de tempo (lag) ideal 

para monitoramento dos dados de precipitação e complementação das informações 

necessárias para definição da rede de monitoramento. 

 

2.3 Análise espacial 

A análise geoestatística utiliza pontos de amostragem tomados em diferentes locais com 

vistas a permitir compreender e extrair a estrutura de correlação espacial dos dados 

associada ao comportamento de variabilidade. 

As técnicas geoestatísticas podem ser usadas para descrever e modelar padrões espaciais 

e predizer valores em locais em que não existem observações, sendo possível estimar a 

incerteza associada a esses valores. O instrumento básico para representar a variabilidade 

espacial é o variograma, que pode ser derivado da covariância, sob determinadas condições 

(Lemay Jr., 1995), tornando possível a descrição quantitativa e qualitativa da variação 

espacial. O variograma fornece uma medida de continuidade espacial, medindo a 

variabilidade das diferenças entre as realizações da variável aleatória de interesse, de tal 

maneira que, quanto menor a variância espacial, menor a variação dessas diferenças. 

Assumindo que pares de pontos em uma determinada área com distâncias menores entre si 

apresentam diferenças menores em relação a pontos que estiverem mais afastados uns dos 

outros, é possível examinar os variogramas.  

A expressão empírica para representar o variograma é dada pela equação 
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𝟐𝜸(𝒉) =
𝟏

𝑵(𝒉)
∙ ∑[𝒁(𝒙𝒊) − 𝒁(𝒙𝒊 + 𝒉)]𝟐

𝑵(𝒉)

𝒊=𝟏

 
(2) 

em que: 

2ɣ(h) – variância; 

xi – coordenada da posição i; 

N(h) – número de pares de valores medidos de Z(xi) e Z(xi + h); 

Z(xi) – valor da variável aleatória de interesse na posição xi; 

Z(xi + h) – valor da variável aleatória de interesse na posição xi + h; 

h – distância (lag). 

Na análise de todo variograma, busca-se encontrar as 3 (três) características essenciais que 

podem ser explicadas da seguinte forma: 

• patamar (sill) – valor que corresponde à variância e que se refere ao ponto em que o 

variograma se estabiliza, de modo que, desse ponto em diante, considera-se que não 

existe mais dependência espacial entre as amostras devido ao fato de que a variância 

da diferença entre os pares de amostras torna-se invariante com a distância; 

• alcance (range) – distância em que o variograma atinge o patamar, isto é, distância 

dentro da qual as amostras apresentam correlação espacialmente; 

• efeito pepita (nugget effect) – teoricamente, o variograma deveria sair do zero; caso 

ocorra o efeito pepita, releva-se a descontinuidade do variograma para distâncias 

menores do que o espaçamento da amostra típica, incluindo erros de medição. 

A partir dessas características, o variograma fornece um significado preciso da variabilidade 

entre os pontos amostrais. A função γ(h) é calculada para várias distâncias h (lags), 

formando um gráfico dos pontos correspondentes aos pares de amostras separadas pela 

distância h ajustando-se, então, um modelo teórico a esse variograma experimental. Os 

modelos ajustados aos variogramas podem ser referidos também como modelos 

variográficos. Após a realização do ajuste de um modelo variográfico, é possível avaliar a 

dependência espacial que, segundo Cambardella et al. (1994), pode ser efetuado por meio 

do coeficiente de efeito pepita (CEP), definido como a razão entre o efeito pepita e o 

patamar (C0/C+C0). Se o CEP ≤ 0,25, a amostra apresenta alta dependência espacial, isto é, 

a componente aleatória é pequena; se 0,25 ≤ CEP ≤ 0,75, a amostra apresenta moderada 

dependência espacial, isto é, a componente aleatória é importante, e, se CEP ≥ 0,75, a 

amostra tem baixa dependência espacial. 

A construção dos variogramas e os ajustes dos modelos variográficos serviram de base 

para a definição do espaçamento ideal entre as estações, considerando os dados de 

precipitação e de temperatura. A partir desse espaçamento, as estações serão posicionadas 

na área da bacia, respeitando tal distância. 

 

2.4 Análise dos aspectos físico-hidrológicos 

O posicionamento obtido a partir do espaçamento regular estimado com as análises 

variográficas pode indicar que a localização das estações esteja em locais desfavoráveis 

para instalação. Desse modo, é necessária uma análise adicional sobre a região em estudo, 
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considerando alguns aspectos relevantes aos locais propostos para as estações, como, por 

exemplo, a hidrografia, o relevo, o uso e cobertura do solo e a existência de áreas 

protegidas por legislação. 

A hidrografia da bacia auxiliará na definição dos locais e dos rios em que o monitoramento 

se faz mais necessário. A análise é simples, sendo que devem ser considerados os locais 

apropriados para que possam ser montados os sensores de nível de água e também locais 

propícios à medição de vazão, evitando-se pedras, curvas acentuadas, entre outros 

obstáculos. A definição das estações propostas que serão dotadas de linímetros para 

medição dos níveis de água dos principais rios da bacia será acompanhada da própria 

definição da localização mais adequada para cada estação proposta. Assim, busca-se o 

reposicionamento das estações levando em consideração alguns aspectos importantes, 

entre outros, que podem gerar conflitos e dificuldades à instalação, a saber: 

• pico de uma montanha, o que pode inviabilizar tanto a instalação quanto a operação e 

manutenção; 

• em locais públicos, que podem apresentar maior vulnerabilidade a danos nas 

estações em função de vandalismo; 

• em uma propriedade privada, em que se faz necessária a autorização do proprietário; 

• áreas de proteção e preservação, que requerem autorização para implantação de 

seções de monitoramento. 

 

2.5 Definição da rede 

A partir das distâncias determinadas no âmbito das análises variográficas que serão 

realizadas para os dados de precipitação e de temperatura, será definida uma rede de 

monitoramento preliminar ou inicial, que servirá de base para as demais análises dos 

aspectos físico-hídricos da bacia. 

Desse modo, ter-se-á uma primeira definição de rede, somente considerando uma grade 

regular de estações a partir das distâncias (alcances dos variogramas) encontrados na 

análise geoestatística. Tendo essa malha de estações na bacia configurada no mapa de 

localização das estações, serão adicionados os demais aspectos como hidrografia, relevo, 

uso e ocupação do solo e áreas protegidas para avaliação da viabilidade de posicionamento 

das estações nos locais previamente estabelecidos. Serão obtidas novas configurações de 

rede de monitoramento após análise de cada um dos aspectos físico-hídricos da bacia em 

estudo. Adicionalmente, são definidas quais variáveis serão monitoradas em cada estação 

proposta.  

Destaca-se que a rede final proposta monitorará não somente as variáveis precipitação (P) e 

temperatura (T), como também as demais variáveis hidrometeorológicas: nível de água 

(NA), vazão (Q), pressão atmosférica (PA), umidade relativa do ar (UR), radiação solar (RS) 

e velocidade e direção do vento (VDV). Assim, a rede final proposta contará com 4 (quatro) 

tipos de configuração das estações de acordo com as variáveis monitoradas, a saber: 

• tipo 1 – estações dotadas de sensores de medição de P, NA, Q (somente se tiver 

curva-chave), PA, T, UR, RS e VDV; 

• tipo 2 – estações equipadas com sensores de medição de P, NA, Q (somente se tiver 

curva-chave), PA, UR, RS e VDV; 
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• tipo 3 – estações com equipadas com sensores para monitoramento de P, PA, T, UR, 

RS e VDV; 

• tipo 4 – estações dotadas de sensores para medir P, PA, UR, RS e VDV. 

 

3 ESTUDO DE CASO: BACIA DO RIO DOIS RIOS 

O estado do Rio de Janeiro está dividido em 9 regiões hidrográficas, conforme Resolução nº 

107/2013 do CERHI-RJ – Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e a bacia do rio Dois 

Rios é considerada a própria Região Hidrográfica VII (RH VII), conforme mostrado na Figura 

1. O rio Dois Rios é formado pelo encontro das águas dos rios Negro e Grande, cujas bacias 

de drenagem fazem parte da Região Serrana Fluminense, percorrendo aproximadamente 35 

km desse ponto até desaguar no rio Paraíba do Sul. Sua bacia hidrográfica tem uma área de 

drenagem de 4.376 km2, abrangendo 11 municípios do estado do Rio de Janeiro, a saber, 

Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Itaocara, Macuco e São Sebastião do Alto, em sua 

totalidade, e Duas Barras, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, e São 

Fidélis, parcialmente. O encontro dos rios Negro e Grande ocorre na divisa entre São 

Sebastião do Alto e São Fidélis, tendo a bacia de drenagem, propriamente dita, do rio Dois 

Rios, após a confluência desses rios, uma área inferior a 200 km². Em termos de vazão em 

sua calha, a contribuição média da bacia hidrográfica é da ordem de 45,8 m³/s. 

 

Figura 1 – Regiões hidrográficas do Rio de Janeiro: localização 

da Bacia do Rio Dois Rios (RH VII) 

 

Para a bacia do rio Dois Rios, foram identificadas 48 estações pluviométricas, sendo que 

algumas delas não possuem registros disponibilizados. Somente foram consideradas, neste 

estudo, as estações com dados efetivamente disponíveis e que estão em operação 

atualmente, perfazendo um total de 25 estações. 

 

4 PRINCIPAIS RESULTADOS E CONTRIBUTOS 

Os resultados revelaram que algumas estações fornecem dados de precipitação com 

padrões similares, podendo ser consideradas, em certo grau, redundantes, com indicativos 
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de que, eventualmente, possam ser removidas ou remanejadas. A análise geoestatística 

indicou o posicionamento das estações de 15,0 km para precipitação e de 30,0 km para a 

temperatura. Após a definição dessa configuração inicial da rede de monitoramento, foi 

proposta a inclusão de sensores medir outras variáveis hidrometeorológicas, a saber, 

pressão atmosférica, temperatura do ar, umidade relativa do ar, radiação solar, direção e 

velocidade do vento, nível de água e vazão líquida, sendo essas últimas duas variáveis 

definidas a partir de análise detalhada das características físico-hidrológicas da bacia. Ao 

todo, foi proposta uma rede com 21 estações para monitoramento adequado dos eventos 

extremos, conforme apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Rede hidrometeorológica proposta 

 

5 CONCLUSÕES 

A análise de rede mínima, segundo as recomendações da WMO, indicou que, para a bacia 

do Dois Rios um total de 18 estações pluviométricas seria adequado para a sua topografia. 

Apesar da bacia apresentar um total de 25 estações, em uma análise exploratória quali-

quantitativa da rede atualmente instalada na bacia do Dois Rios efetuada por meio da 

análise de componentes principais, que fornece subsídios na compreensão de grande 

quantidade de dados, os resultados revelaram que algumas estações fornecem dados de 

precipitação com padrões similares, podendo ser consideradas, em certo grau, redundantes, 

com indicativos de que, eventualmente, possam ser removidas ou remanejadas. Em outros 

termos, quantitativamente, a bacia estaria adequadamente monitorada, entretanto, do ponto 

de vista da distribuição, a rede atualmente instalada não se mostra suficiente.  

Recomenda-se, ainda, que a avaliação da rede proposta, neste trabalho, seja realizada 

após 2 ou 3 anos de sua operação, de modo a otimizar a rede de monitoramento na bacia 

em estudo, auxiliando no refinamento para definição da rede ótima. Dessa forma, vale 

destacar que o conceito de ótimo, quando utilizado para definição de rede de 

monitoramento, é complexo e paradoxal, uma vez que, para a aplicação da metodologia 

concebida, é necessária a ampla disponibilidade dos dados referentes às variáveis 

hidrometeorológicas que se propõe monitorar nas estações da rede. 
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Para definição da disposição geográfica das estações, foi realizada uma análise 

geoestatística por meio da construção de variogramas com os dados de precipitação dos 

postos pluviométricos e com os dados de temperatura da superfície terrestre continental 

obtidos a partir dos produtos MODIS. A partir dessa análise, foi possível identificar, nos 

mapas elaborados, os locais mais vulneráveis à ocorrência de eventos extremos. Portanto, 

neste trabalho, buscou-se, a partir dos dados disponíveis, a definição de uma rede 

adequada e bem distribuída para a bacia do rio Dois Rios com a finalidade de monitorar 

eventos extremos e balanço hídrico nas escalas diária e mensal. 
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