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RESUMO 

Tendo em vista a importância de séries históricas de precipitação em vários estudos de modelagem 

hidrológica, e a necessidade recorrente em se corrigir ou estimar dados falhos, o presente trabalho 

analisou três métodos de preenchimento de falhas de precipitação totais anuais no estado do Ceará: 

ponderação regional, regressão linear simples, regressão linear ponderada. Foram selecionados quatro 

municípios, situados em uma mesma região climática (Canindé, Quixadá, Quixeramobim e Sobral), 

e para cada um deles foram utilizados quatro postos pluviométricos, com séries histórias de 24 anos 

em comum. Para cada município, tomou-se um dos quatro postos e foram feitas simulações de falhas, 

que foram preenchidas utilizando os métodos selecionados. Por fim, foram calculados os erros 

relativo e médio para cada caso, sendo o método da regressão linear simples o que apresentou 

melhores resultados. 

 

Palavras-chave: preenchimento de falhas, ponderação regional, regressão linear. 

 

ABSTRACT 

Due to the importance of historical rainfall series in several studies of hydrologic modeling, and the 

persistent need in correcting or estimating missing data, this paper examined three methods for 

estimation of missing rainfall data in the state of Ceará: regional weighting, simple linear regression, 

weighted linear regression. Four cities located in the same climatic region were chosen (Canindé, 

Quixadá Quixeramobim and Sobral), and for each of them were used four rainfall stations with 24 

years of database. For each city, one of the four stations was selected and then failures were simulated. 

These failures were estimated using the selected methods. Finally, the relative and average errors for 

each case were calculated, and the linear regression method provided the best results. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Dados pluviométricos são a base e a essência de grande parte dos estudos hidrológicos, que 

por sua vez sustentam diversos trabalhos em Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Agronomia e 

Hidrogeologia, tais como projetos de drenagem urbana, construção de barragens, sistemas integrados 

de alocação de águas para regiões áridas e semiáridas, sistemas de tomada de decisão na agricultura, 

estudos de disponibilidade hídrica e recarga de aquíferos, etc. 

 A Lei Nº 9433/97, que instituiu no Brasil a Política Nacional de Recursos Hídricos, determina 

alguns instrumentos para uma gestão eficiente, dentre os quais se encontra o Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos; ele consiste em sistemas de coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos. As ideias básicas por trás da implementação 

desse instrumento são a descentralização da obtenção e produção de dados e informações, bem como 

seu acesso garantido à toda sociedade, facilitando, portanto, a elaboração de projetos, estudos e 

pareceres que necessitem desses dados. 

 Nesse sentido, a Agência Nacional das Águas (ANA) disponibiliza as séries pluviométricas 

através do portal de informações hidrológicas “HidroWeb”. Essas séries são referentes a coletas em 

pluviômetros feitas em diversas estações em operação ao redor do Brasil. Nesses tipos de séries, 

Algumas vezes observam-se falhas nos dados de precipitação de um dado posto em um dado dia, que 

podem ser ocasionadas pela ausência do observador responsável, por falha dos instrumentos de 

medição ou por perda das anotações dos registros segundo (Rakhecha e Singh,2010). Teegavarapu e 

Chandramouli (2005) corroboram com esse fato, quando dizem que é frequente o fato de várias 

estações apresentarem falhas, quando do tratamento de dados meteorológicos. Entretanto, devido à 

necessidade de se trabalhar com séries contínuas, essas falhas precisam ser preenchidas (Streck et al., 

2009; Bertoni & Tucci, 2007). 

 Segundo Chibana et al. (2005), diversos métodos podem ser utilizados no preenchimento de 

falhas de dados meteorológicos, incluindo-se a utilização de médias de dados reais ou mesmo de 

dados sintéticos, obtidos através de métodos de geração de dados. Vale ressaltar, entretanto, que deve-

se ter cautela na estimação de dados a partir de outros que não sejam reais/observados/medidos, 

podendo esse procedimento gerar dados inconsistentes, devido à propagação de erros de estimativas. 

 Existem diversas metodologias desenvolvidas para preenchimento de falhas, mas Bertoni & 

Tucci (2007) e Fill (1987) salientam que nenhuma delas é aplicável ao preenchimento de falhas 

diárias, sendo recomendadas apenas para o preenchimento de falhas mensais ou anuais. Além disso, 

Soares et al. (2010) e Silva (2011) afirmam que, em geral, métodos estatísticos e os modelos 

hidrológicos requerem séries longas e contínuas de dados. 
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 O objetivo deste trabalho é fazer uma avaliação comparativa entre três metodologias para 

preenchimento de falhas em séries históricas de precipitação, para quatro diferentes municípios da 

região semiárida do estado do Ceará, analisando se há uma tendência de alguma metodologia em 

apresentar melhores aproximações que outra. Isto permitirá que estudos subsequentes possam fazer 

estimativas mais precisas de dados inexistentes, através da escolha de um método mais adequado. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Inicialmente, fez-se uma análise do mapa de tipos climáticos do estado do Ceará (IPECE, 

2016), selecionando cidades com as mesmas características, buscando obter resultados parecidos para 

cidades de coeficientes de variação (CV) parecidos. A Figura 1 traz o mapa de tipos climáticos do 

estado do Ceará. 

 

Figura 1 – Mapa de tipos climáticos do estado do Ceará. (Fonte: IPECE, 2016) 
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 Estipulou-se que seria adotado o clima tropical quente semiárido, indicado pela coloração 

laranja na Figura 1, por ser o clima predominante do estado. A partir daí, fez-se uma busca no portal 

“HidroWeb” da ANA, no sentido de encontrar municípios cujos postos tivessem séries longas, com 

o menor número de falhas possível e maior número possível de dados consistidos. Foram 

selecionados, dessa forma, quatro municípios, Canindé, Quixadá, Quixeramobim e Sobral. Para cada 

um deles, adotou-se que seriam utilizados quatro postos pluviométricos. 

 Foi realizado o download do arquivo com dados pluviométrico no formato .txt e, em seguida, 

esses dados foram importados para uma planilha em Excel. Com isso, foram realizadas verificações 

no sentido de remover anos com dados mensais falhos, com dados inconsistentes e com dados 

repetidos; a ocorrência de falhas nos dados era analisada principalmente em períodos chuvosos da 

região estudada (Fevereiro-Março), onde de fato esperava-se obter valores consideráveis de 

precipitação. Finalmente, foram comparadas as séries de vários postos para cada município, com a 

finalidade de obter o período máximo em comum para a quantidade de postos adotada. 

 A partir daí, selecionou-se um dos postos, do qual foi suprimida uma porcentagem dos dados 

de chuvas; foram feitas simulações considerando, 20, 30, 40 e 50% de falhas. A ideia central deste 

estudo, portanto, foi estimar e preencher, a partir dos três postos não selecionados, os valores 

suprimidos do posto selecionado, como se esses valores fossem falhas reais. Com isso, foi possível 

comparar o valor real medido com o valor que seria estimado, caso ali houvesse uma falha; dessa 

forma, pôde-se determinar erros relativos e médios para cada método de preenchimento em estudo. 

 

Método da ponderação regional 

 

 Este talvez seja o método mais citado e utilizado, devido sua simplicidade de aplicação e fácil 

entendimento. Considera-se o posto cuja série selecionada apresenta falhas e um número n de postos 

que, para a mesma série, não apresentem nenhuma falha. Daí, faz-se uma ponderação, ano a ano, a 

partir dos valores das precipitações e precipitações médias, de modo que: 

 

𝑃𝑥 =  
1

𝑛
 ∑

𝑃𝑚𝑥

𝑃𝑚𝑖
 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                                          (1) 

 

 

Onde: 

𝑃𝑥 = precipitação do posto x a ser estimada, em um dado ano (mm) 

𝑛 = número de postos 
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𝑃𝑚𝑥 = precipitação média anual do posto x da série a ser preenchida (mm) 

𝑃𝑚𝑖 = precipitação média da série do posto “j” (mm) 

𝑃𝑖 = precipitação do posto i, em um dado ano (mm) 

 

Método da regressão linear ponderada 

 

 O método da regressão linear ponderada preconiza que se determine a falha do posto em 

questão através dos valores medidos em postos vizinhos, considerando uma ponderação, de modo 

que, quanto maior o coeficiente de determinação, r², de um posto vizinho, maior será sua significância 

na estimativa da precipitação. 

 Graficamente ou através do método dos mínimos quadrados, determina-se uma reta que 

relacione os valores da precipitação da série com falhas (eixo y) e os valores da precipitação de uma 

série sem falhas (eixo x). A partir dessa reta, obtém-se r², que mensura quão bom é o alinhamento 

desses dados, ou seja, quão boa é a aproximação entre eles. Tendo um número 𝑛 de postos para fazer 

essa estimativa, calcula-se o peso de cada posto para a ponderação, através da equação: 

 

   𝑊𝑖 =  
𝑟𝑖

2

∑ 𝑟𝑖
2𝑛

𝑖=1

                                                                                                                                                  (2) 

 

Onde: 

𝑊𝑖 = Peso do posto “i”; 

𝑟𝑖
2 = Coeficiente de determinação do posto “i”; 

𝑛 = número de postos. 

 

Com isso, a precipitação a ser estimada será: 

 

𝑃𝑥 =  ∑ 𝑊𝑖 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                                                   (3) 

 

Onde: 

𝑃𝑥 = precipitação do posto x a ser estimada, em um dado ano (mm); 

𝑛 = número de postos; 

𝑊𝑖 = Peso do posto “i”; 

𝑃𝑖 = precipitação do posto i, em um dado ano (mm). 
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Método da regressão linear simples 

 

 O método da regressão linear simples utiliza, não vários, mas apenas um posto, aquele cuja 

série de dados, ao comparada com a série de falhas a ser preenchida, gerou uma reta com o maior 

coeficiente de determinação, r². 

Dessa forma, selecionado o posto, i, e de posse dos parâmetros da reta, a estimativa da precipitação 

será: 

 

 𝑃𝑥 =  𝑚 𝑃𝑖 + 𝑏                                                                                                                                                   (4) 

 

Onde: 

𝑃𝑥 = precipitação a ser estimada, em um dado ano (mm); 

𝑚 = coeficiente angular da reta; 

𝑏 = coeficiente linear da reta; 

𝑃𝑖  = precipitação do posto “i”, em um dado ano (mm). 

 

 Carvalho et al. (1989) consideraram que o uso de equações de regressão para estimação de 

dados climáticos incorre em bons resultados para o preenchimento das falhas em séries históricas. 

Para os métodos que se baseiem em regressões lineares, Barbosa et al. (2005) e Pruski et al. (2004) 

sugerem que sejam utilizadas séries que forneçam r² não inferiores a 0,7. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Após realizado o procedimento de filtragem inicial dos dados obtidos no portal “HidroWeb”, 

retirando-se os dados defeituosos e realizando a comparação para saber quais anos os postos tinham 

anos em comum, chegou-se ao resultado da Tabela 1.  

Observou-se que, apesar de os postos possuírem séries relativamente longas de dados, muitas 

vezes precisa-se excluir alguns desses anos, devido aos problemas já mencionados (dados mensais 

falhos, inconsistentes, repetidos). Dessa forma, quando precisa-se utilizar vários postos com todos os 

anos em comum, a quantidade de anos possíveis fica bastante limitada. 

Após análise de diversos postos para os quatro municípios, encontrou-se uma série máxima 

de 24 anos em comum, com quatro postos por município. 
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Tabela 1 – Resumo dos postos utilizados, total de anos e anos em comum  

Canindé Quixeramobim Quixadá Sobral 

ID do 

Posto 
Nº anos ID do Posto Nº anos ID do Posto Nº anos ID do Posto Nº anos 

439010 53 539016 73 439001 74 340009 51 

439013 62 539010 81 439020 86 340000 49 

439015 69 539026 31 538018 73 340011 59 

439006 49 539018 64 539006 39 340027 57 

Anos em 

Comum: 
24 

Anos em 

Comum: 
24 

Anos em 

Comum: 
24 

Anos em 

Comum: 
24 

 

De posse das séries pluviométricas totais anuais dos postos para as quatro cidades (Quixadá, 

Quixeramobim, Sobral, Canindé), foram aplicados os métodos da ponderação regional, regressão 

linear e regressão linear ponderada, para o preenchimento das falhas simuladas. Em seguida, foram 

calculados os erros relativos e médios, através das Equações 5 e 6. 

 

𝑒𝑟𝑒𝑙 =
|𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑡|

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙
                                                                                                                                         (5) 

�̅� =
1

𝑚
∑ 𝑒𝑟𝑒𝑙,𝑖

𝑚

𝑖=1

                                                                                                                                                  (6) 

 

Onde: 

𝑒𝑟𝑒𝑙 = erro relativo para estimativa de cada ano; 

𝑒𝑟𝑒𝑙,𝑖 = erro relativo do ano i; 

𝑒 = erro médio; 

𝑚 = número de postos; 

 

  Pela Tabela 2, verificou-se que não há uma relação direta entre o aumento da porcentagem 

de falhas e o aumento dos erros relativos. Por exemplo, para Quixadá, com 20% de falhas, calculou-

se um erro médio de 17,04% no método da ponderação regional, enquanto que, para 50% de falhas, 

o erro foi de 15,01%. Isso verifica-se também para outras cidades e para os outros métodos. Além 
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disso, observou-se o menor erro médio para todas as cidades e para todos os métodos, quando a 

porcentagem de falhas foi 30%. 

 

Tabela 2: Erros relativos médios para os quatro municípios estudados, considerando porcentagens de falha de 20%, 

30%, 40% e 50%. 

 Erro (Ponderação 

regional) 

Erro (Regressão 

linear ponderada) 

Erro (Regressão 

linear simples) 

Canindé    

20% 17,35% 20,41% 16,00% 

30% 7,93% 13,26% 11,89% 

40% 10,78% 15,82% 11,61% 

50% 15,47% 15,24% 12,47% 

Quixadá    

20% 17,04% 21,86% 13,74% 

30% 9,74% 12,47% 8,24% 

40% 20,96% 22,01% 9,10% 

50% 15,01% 14,26% 18,44% 

Quixeramobim    

20% 20,76% 20,62% 12,97% 

30% 16,18% 16,54% 8,39% 

40% 26,34% 18,41% 12,50% 

50% 30,59% 16,24% 20,61% 

Sobral    

20% 23,37% 28,03% 24,07% 

30% 12,57% 20,99% 16,20% 

40% 14,57% 19,80% 18,64% 

50% 16,26% 22,70% 19,49% 

 

Notou-se que, apesar da maior complexidade e aparente maior robustez, o método da 

regressão linear ponderada obteve, no geral, os piores resultados, tendo em vista que obteve os piores 

resultados em 11 das 16 simulações. Já o método da regressão linear foi o que obteve os melhores 

resultados, seguido do método da ponderação regional, que ficou em segundo lugar. 
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CONCLUSÕES 

 

Para os três métodos estudados, verificou-se que os erros obtidos foram relativamente altos, 

sendo o valor mínimo de 7,93%, calculado pelo método da ponderação regional, com 30% de falhas, 

e o valor máximo de 30,59%, também calculado pelo método da ponderação regional, com 50% de 

falhas. Entretanto, se as séries avaliadas tivessem um maior número de anos, os métodos poderiam, 

no geral, gerar erros menores. Aconselha-se, portanto, para posteriores análises de métodos de 

preenchimento de falhas, que se tomem as maiores séries possíveis, no sentido de minimizar os erros 

de aproximação dos métodos estudados. 

Analisando ainda a magnitude dos erros encontrados, pode-se dizer que, a depender do tipo 

de estudo que se deseje realizar e da porcentagem de falhas que a série em estudo apresente, é 

preferível utilizar um dos métodos apresentados, estando ciente da faixa de erros em que pode-se 

estar inserido, a ter que trabalhar com séries com dados nulos ou totalmente inconsistentes. 

 Finalmente, tendo em vista os resultados obtidos, dentre os três métodos estudados, sugere-se 

a utilização do método da regressão linear simples para a estimativa de falhas em postos localizados 

na região semiárida do estado do Ceará. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBOSA, S. E. da S.; BARBOSA JÚNIOR, A. R.; SILVA, G. Q. da; CAMPOS, E. N. B.; 

RODRIGUES, V. DE C. Geração de modelos de regionalização de vazões máximas, médias de 

longo período e mínimas de sete dias para a bacia do Rio do Carmo, Minas Gerais. Engenharia 

Sanitária e Ambiental, v.10, n.1, p.64-71, 2005. 

 

BERTONI, J. C.; TUCCI, C. E. M. Precipitação. In: TUCCI, C. E. M. Hidrologia: Ciência e 

Aplicação. UFRGS, Porto Alegre, p.177-241, 2007. 

 

BRASIL. Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 

21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou 

a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de jan. de 1997. 

 

CARVALHO, M.P.E., LOMBARDI N, F.; VASQUES F, J. Erosividade da chuva de Mococa (SP) 

analisada pelo índice El30. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v.13, n.2, p.243-249, 

1989. 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  

 

10 

 

CHIBANA, E. Y.; FUMIGNAN, D.; MOTA, R. G.; VIEIRA, A. S.; FARIA, R. T. Estimativa de 

falhas em dados meteorológicos. In: Congresso Brasileiro de Agroinformática, 9, 2005. Londrina. 

Anais...Londrina, ABI-AGRO, 2005. 

 

FILL, H. D. Informações hidrológicas. In: BARTH, F. T.; POMPEU, C. T.; FILL, H. D.; TUCCI, C. 

E. M.; KELMAN, J. BRAGA JÚNIOR, B. P. F. Modelos para gerenciamento de recursos hídricos. 

São Paulo, Nobel/ABRH, p.95-202, 1987. 

 

OLIVEIRA, L. F. C. de; FIOREZE, A. P.; MEDEIROS, A. M. M.; SILVA, M. A. S. Comparação 

de metodologias de preenchimento de falhas de séries históricas de precipitação pluvial anual. 

Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 14, n.11, p.1186-1192, 2010. 

 

PRUSKI, F. F.; PEREIRA, S. B.; NOVAES, L. F.; SILVA, D. D.; RAMOS, M. M. Precipitação 

média anual e vazão específica média de longa duração, na Bacia do São Francisco. Revista 

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.8, n.2/3, p.247-253, 2004. 

 

RAKHECHA, P. R.; SINGH, V. P. Applied Hydrometeorology. Springer, p.202, 2010. 

 

SILVA, V. S. V. Estimativa de precipitação pontual em diferentes escalas para uso em modelo 

concentrado chuva-vazão. (Dissertação) Programa Pós-graduação em Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental. UFRGS, Porto Alegre, 2011. 

 

SOARES, P. A.; PINHEIRO, A.; SOARES, K.H.; ZUCCO, E. Estimativa da disponibilidade 

hídrica em pequenas bacias hidrográficas com escassez de dados fluviométricos. Revista de 

estudos ambientais (online), v.12, n. 1, p. 29-38, 2010. 

 

STRECK, N. A.; BURIOL, G. A.; HELDWEIN, A. B.; GABRIEL, L. F.; PAULA, G. M. de. 

Associação da variabilidade da precipitação pluvial em Santa Maria com a oscilação decadal 

do Pacífico. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.44, n.12, p.1553-1561, 2009. 

 

TEEGAVARAPU, R. S. V.; CHANDRAMOULI V. Improved weighting methods, deterministic 

and stochastic data-driven models for estimation of missing precipitation records. Journal of 

Hydrology, v. 312, n. 191–206. 2005. 


