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RESUMO – O escopo do presente trabalho foi verificar o comportamento da precipitação da sub-

região hidrográfica Tocantins 08, localizado na bacia Tocantins-Araguaia. Os dados pluviais foram 

obtidos por meio do Sistema de Informações Hidrológicas (hidroweb) no site da Agencia Nacional 

das Aguas (ANA). A série de anos captados nos postos pluviométricos e analisados é de vinte anos 

contínuos inseridos no período de 1988 à 2013. Métodos de preenchimento de falhas e de analise de 

consistência da homogeneidade dos dados foram aplicados, são eles: ponderação regional, dupla 

massa, respectivamente. Foram realizadas análises envolvendo estatísticas descritiva e estudo 

mostrou a presença de uma grande variabilidade na distribuição da pluviosidade ao longo de toda 

série histórica na área de estudo. Em virtude do mencionado os resultados obtidos podem interferir 

diretamente de forma benéfica ou negativa nas atividades desenvolvidas nesta sub-região, tais como: 

agricultura, pecuária extensiva, mineração dentre outros, evidenciando assim a importância de um 

gereciamento correto dos recursos hidrícos desta região hidrográfica. 

ABSTRACT– The scope of this study was to investigate the behavior of rainfall the river sub-region 

Tocantins 08, located in the Tocantins-Araguaia basin. The rainfall data were obtained from the 

hydrological Information System (hidroweb) in the Agencia Nacional das Aguas site (ANA). The 

number of years captured in rain gauges and analyzed is inserted twenty continuous years from 1988 

to 2013. Methods of filling gaps and consistency analysis of the homogeneity of the data were applied, 

they are: regional weighting, double mass, respectively. Analyses were performed involving 

descriptive statistics and study showed the presence of a large variability in the distribution of rainfall 

throughout time series in the study area. Because of that the results obtained may interfere beneficially 

or negatively directly in the activities in this sub-region, such as agriculture, extensive cattle ranching, 

mining and others, thus underlining the importance of a correct gereciamento of water resources of 

this hydrographic region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Entende-se por precipitações atmosféricas como o conjunto de aguas originadas do vapor de 

agua que cai, em estado líquido ou solido, sobre a superfície da terra. O conceito engloba, portanto, 

não somente a chuva, mas também a neve, o granizo, o nevoeiro, o sereno e a geada. (Garcez e 

Alvarez, 1999). 

 O estudo do comportamento da precipitação pluvial da sub-região hidrográfica Tocantins 8, 

localizado na Unidade Hidrográfica Tocantins Baixo entre a confluência do Tocantins-Araguaia é de 

suma importância, visto que a Bacia Hidrográfica tem sendo configurada como a unidade de 

planejamento mais adequada, para conservação e gerenciamento dos recursos hídricos, pois nela estão 

contidos os processos ecológicos e evolutivos que interagem com a biodiversidade aquática. 

 A disponibilidade de precipitação numa bacia durante o ano é o fator determinante para 

quantificar, entre outro, a necessidade de irrigação de culturas e o abastecimento de água doméstico 

e industrial. A determinação da intensidade da precipitação é importante para o controle de inundação 

e a erosão do solo. E exprime-se a sua quantidade pela altura de água caída e acumulada sobre uma 

superfície plana e impermeável, que é avaliada por meio de medidas executadas em pontos 

previamente escolhidos, utilizando-se aparelhos chamados pluviômetros ou pluviógrafos. Por sua 

capacidade para produzir escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante na hidrologia. 

[Tucci et al., (2009); Pinto et al., (2011)]. 

 Os dados e informações gerados pela rede de monitoramento são imprescindíveis para as 

tomadas de decisão relacionadas ao uso, gestão ou preservação dos recursos hídricos. Com o objetivo 

de auxiliar a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e fortalecer o Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), a partir do ano de 2000, a ANA tem 

gerenciado o monitoramento hidrometeorológico, em escala nacional, por meio de um conjunto de 

estações distribuídas estrategicamente por todo país. Isto é feito com o objetivo de levantar os dados 

básicos necessários ao conhecimento das características quantitativas e qualitativas de nossos rios, 

assim como os índices pluviométricos, com suas distribuições no espaço e no tempo. (GEINF, 2014). 

 O objetivo de um posto de medição de chuvas é o de obter uma serie ininterrupta de 

precipitações ao longo dos anos (ou o estudo da variação das intensidades de chuva ao longo das 

tormentas). Em qualquer caso pode ocorrer à existência de períodos sem informações ou com falhas 

nas observações, devido a problemas com os aparelhos de registro e/ou com o operador do posto. Os 

dados coletados devem ser submetidos a uma análise antes de serem utilizados. (Tucci et al.,2009). 

 Segundo Pinto et al. (2011), o total precipitado num determinado ano varia de um lugar para 

outro e, quando se considera um mesmo local, a precipitação total de um ano é quase sempre diferente 

de outro ano, a partir desde pressuposto gera-se a necessidade de verificar o comportamento da 
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precipitação pluvial de determinada região, para obter informações precisas sobre a mesma. Isto 

ressalta a importância de caracterizar a série histórica. 

 O presente estudo apresenta e analisa o comportamento pluviométrico da sub-região 

hidrográfica Tocantins 08 por meio da estatística descritiva após o preenchimento de falhas e analise 

de consistência dos dados em virtude da importância que há em conhecer as características de uma 

série histórica para fins de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos. 

 

2.MATERIAIS E METODOS 

O levantamento das estações fluviométricas utilizadas para a pesquisa foi obtido no portal 

HidroWeb- ANA, e a posteriori utilizou-se os dados contidos nas series histórica de dezenove 

estações pluviométricas para se compreender o comportamento da precipitação ao longo de vinte e 

cinco anos da sub-região hidrográfica Tocantins 08, dentre as dezenove estações supracitadas há dez 

estações externas a área em análise, isto devido a carência de dados nas estações contidas nesta sub-

região. A figura 1 mostra a área de estudo e a localização de todos postos pluviométricos analisados 

no presente estudo: 

 

Figura 1 – Área de estudo com a posição dos postos pluviométricos analisados. 

 

Os dados adquiridos foram analisados por meio de método de ponderação regional, método de dupla massa e 

estatística descritiva (fez-se o processamento dos dados calculando: media desvio padrão, coeficiente de variação, curtose 

e assimetria), para cada estação pluviométrica com o período de 1988 – 2013 em comum. A tabela 1 mostra as todas as 

estações pluviométricas utilizadas no estudo. 
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Tabela 1 – Postos pluviométricos utilizados 

Código Nome do posto Município 

350000 Fazenda Estrela do Norte Portel 

349001 Cachoeira Tracambeua Moju 

349002 Goianésia Tucuruí 

448000 Rondon do Pará São Domingos do Capim 

548001 São Sebastião do Tocantins São Sebastião do Tocantins 

549008 Itupiranga Itupiranga 

549002 Marabá Marabá 

549007 KM 60/ PA-150 Marabá 

649002 Eldorado Marabá 

549004 Serra Pelada Marabá 

650002 Serra dos Carajás-N5 Marabá 

651001 Boa Esperança São Félix do Xingú 

650001 Fazenda Caiçara Marabá 

750002 Bannach Rio Maria 

749001 Boa Vista do Araguaia Araguaína 

649003 Porto Lemos Santa Fé do Araguaia 

649001 Fazenda Santa Elisa Sapucaia 

649000 Fazenda Surubim Marabá 

648000 Xambioá Xambioá 

 

2.1.Método da ponderação regional- preenchimento de falhas 

 É um método simplificado normalmente utilizado para o preenchimento de series mensais ou 

anuais de precipitações, visando a homogeneização do período de informações e à análise estatística 

das precipitações. Para um grupo de postos, são selecionados pelo menos três que possuam no mínimo 

dez anos de dados. Para um posto Y que apresenta falhas, as mesmas são preenchidas com base 

equação 1, descrita por Tucci et al.(2009): 

 11 2 3
.[ ].

3 1 2 3
c

x x x
y ym

xm xm xm
                      (1) 

Onde cy é a precipitação do posto Y a ser estimada; 1x , 2x  e 3x = as precipitações 

correspondentes ao mês (ou ano) que se deseja preencher, observadas em três estações vizinhas; ym 

= a precipitação média do posto Y; 1xm , 2xm  e 3xm   = as precipitações médias nas três estações 

circunvizinhas. 

 Após o preenchimento da série é necessário analisar a sua consistência dentro de uma visão 

regional, para isto utilizou-se o método da Dupla Massa com o valor preenchido que foi utilizado 

para homogeneizar séries de precipitações para analise estilística regionais.  

 

2.2.Correção da homogeneidade dos dados 

 No método de dupla massa descrita por Tucci et al.(2009), são selecionados a estação de 

interesse e as mais próximas, cujos totais anuais acumulados se pretende avaliar a consistência dos 

dados, são plotados em um gráfico nas ordenadas e nas abscissas os totais médios anuais das demais 
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estações. Haverá consistência dos totais anuais da estação analisada quando houver uma tendência à 

linearidade em relação às estações vizinhas. A verificação da linearidade entre os totais anuais da 

estação analisada com relação às demais é avaliada pelo ajuste da equação da reta e do coeficiente de 

determinação, obtidos pela técnica da minimização da soma dos quadrados dos desvios. Os valores 

inconsistentes podem ser corrigidos de acordo com a seguinte equação 2: 

* / .c a a o oP P M M P            (2) 

Onde cP = a precipitação acumulada ajustada à tendência desejada, *aP = valor da ordenada 

correspondente à interseção das duas tendências, aM  = coeficiente angular da tendência desejada, 

oM = coeficiente angular da tendência a corrigir e *o o aP P P   , sendo oP  = valor acumulado a ser 

corrigido. 

 

2.3.Estatística descritiva  

 Com base na estatística descritiva de parâmetros de média, desvio padrão e coeficiente de 

variação citas por Malvestio e Nery (2007); assimetria e curtose, fez-se a análise do comportamento 

da precipitação pluvial da sub-região hidrográfica Tocantins 08, localizado na Unidade Hidrográfica 

Tocantins Baixo entre a confluência do Tocantins-Araguaia. 

Para a representação espacial da pluviosidade os valores obtidos através da estatística descritiva 

são representados mediante cartas de isoietas, elaboradas a partir do aplicativo Surfer, versão 12, que 

utiliza um arquivo com o contorno da área de estudo digitalizado, o qual usa os valores de longitude 

e latitude e outro arquivo com os resultados obtidos, tais como a média, o desvio-padrão e o 

coeficiente de variação de cada posto pluviométrico da área de estudo. 

O “surfer” utiliza o método reticulado, para realizar a interpolação de dados, com os quais irá 

gerar valores para a construção das isolinhas. A interpolação dos dados no reticulado do programa 

foi feita através do método de kriging, considerado o mais adequado para este tipo de interpolação 

(Baldo et al. 2012). 

 

3 - RESULTADOS E DISCURSÃO 

 Após o preenchimento de falhas, verificou-se e corrigiu-se a homogeneidade da serie histórica 

postos pluviométricos, a figura 2 mostra respectivamente o menor e maior índice de homogeneidade 

e seus postos respectivamente, ambos se aproximam da unidade, mantendo assim a tendência correta 

de homogeneidade. 
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Figura 2: Menor e maior homogeneidade de series histórica. 

 

 Observou-se que a média de precipitação varia de 1520 à 1960 mm, com a média máxima 

localizada ao norte e picos concentrados no nordeste da área de estudo. Já o Desvio Padrão é uma 

medida de dispersão, mostra o quanto de variação existe em relação a média, os valores encontrados 

variam entre 240 e 510 mm e persistem a máxima no extremo norte e pico concentrado a sudoeste da 

área de estudo. A figura 3 demostra o comportamento médio da precipitação e do desvio padrão da 

precipitação da sub-região hidrográfica Tocantins 8, respectivamente. 

    
Figura 3: Mapa de isoieta de Média e Desvio Padrão. 

 

 Os valores mínimos encontrados variam entre 800 a 1360 mm. Nota-se que a região sudoeste 

da área de estudo representa o ponto mínimo de precipitação e os valores máximos encontrados 

variam entre 2050 a 2950 mm com picos máximos ao norte, leste e sudeste da área de estudo. Tais 

resultados pode interferir diretamente de forma benéfica ou negativa nas atividades desenvolvidas 

nesta sub-região, tais como : agricultura, pecuária, mineração dentre outros. A figura 4 mostra o mapa 

de isoieta destes parâmetros. 

Média Desvio Padrão 
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Figura 4: Mapa de isoieta de Valores Mínimo e Máximo. 

 

 O pico de assimetria possui valor de 1,2 e está concentrado a leste da área e observou-se 

também que para o parâmetro curtose na área de estudo picos agudos são mais raros e persistentes a 

oeste, quanto a picos mais delicados estes estão a sudeste, leste e nordeste, com raras exceções. O 

citado é ilustrado na figura 5. 

 
Figura 5: Mapa de isoieta de Assimetria e Curtose. 

 

 O Coeficiente de variação é uma medida que serve para avaliar a homogeneidade de séries estatísticas, será 

considerada a série mais homogênea aquela que apresentar menor valor de coeficiente de variabilidade. O pico de variação 

está a sudoeste da área estudada. A figura 6 demostra o comportamento do coeficiente de variação da precipitação da sub-

região hidrográfica Tocantins 8. 

Mínimo Máximo 

Assimetria Curtose 
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 Figura 6: Mapa de isoieta de Coeficiente de Variação. 

 

 

4.CONCLUSÃO 

Com os problemas e a possibilidade de mudança clima global e os impactos das atividades 

humanas sobre o meio ambiente, como urbanização, agricultura, pecuária extensiva, mineração 

especificamente na área em análise, há uma necessidade crescente de informação necessária para 

desenvolvimento baseado e gestão sustentável dos recursos hídricos, logo, isto concatena com a 

OMM (2011) que dispõe que a “gestão eficaz de recursos exige a disponibilidade de informações 

precisas , a fim de planejar , uso e controle dos recursos” 

Mas para tal feito, deve-se haver uma a plena implementação de uma gestão integrada deste 

recurso e isto requer vários tipos de informações hidrológicas e produtos relacionados, que durante a 

realização deste trabalho tornou-se evidente que pode não ser fácil de obter estes devido a questão 

que cabe a um trabalho posterior avaliar e analisar. Mas de ante mão presume-se que programas de 

monitoramento eficazes para a atual rede pluviométrica pode gerar futuramente um banco de dados 

satisfatório, possibilitando estudos adicionais a este apresentado. 
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