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RESUMO - A irregularidade pluviométrica da região Nordeste é um dos motivos pelos quais se faz 

necessário a quantificação deste índice. Os pluviômetros e pluviógrafos são aparelhos que 

mensuram as alturas médias diárias de chuvas, fornecendo séries de dados monitorados por longos 

períodos. Por muitas vezes essas séries apresentam falhas e para serem analisadas, são estimadas 

por métodos baseados em processos estatísticos. Neste trabalho analisou-se estatisticamente os 

totais anuais pluviométricos, de 5 estações, das bacias hidrográficas dos rios Jacuípe e Pojuca, do 

período de 2000 a 2013.  Os dados foram considerados homogêneos e normalmente distribuídos. 

Abril, maio, junho e julho são os meses que mais contribuem com os totais anuais. A correlação de 

80% entre as estações de Teodoro Sampaio e Buracica pode ser explicada por uma relação linear.  

 

 

ABSTRACT - The irregularity of rainfall Northeast is one of the reasons why it is necessary to 

quantify this index. Rain gauges and rain gauge are devices that measure the heights daily averages 

of rainfall, providing monitored for long periods datasets. Many times these series are flawed and to 

be analyzed, are estimated by methods based on statistical processes. In this work we analyzed 

statistically the annual rainfall total of 5 stations, watersheds and the Jacuípe Pojuca rivers, the 

period from 2000 to 2013. Data were considered homogeneous and normally distributed. April, 

May, June and July are the months that most contribute to the annual totals. The correlation of 80% 

between the stations of Teodoro Sampaio and Buracica can be explained by a linear relationship. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como área de captação natural da precipitação, que faz convergir todo seu escoamento para 

um único ponto de saída, a bacia hidrográfica é um sistema físico que delimita todos os processos 

do ciclo hidrológico. (TUCCI, 2012). A precipitação, um dos elementos deste ciclo, é uma variável 

hidrológica que varia no tempo e no espaço, que sofre toda a interferência da fisiografia da bacia. 

Quantificar a disponibilidade da variável numa bacia hidrográfica permite administrar melhor os 

recursos da região com relação a ações para irrigação das culturas agrícolas, bem como 

abastecimento doméstico e industrial.   

A escassez pluviométrica da região Nordeste apresenta algumas características que 

contribuem sobremaneira com esta situação; são elas: cobertura vegetal rasteira, solos rasos, 

evapotranspiração potencial alta, rios intermitentes; (REBOUÇAS et. al., 2006). No que se refere à 

circulação das massas de ar, o relevo se apresenta por vezes, como barreira, neutralizando sua ação 

e diminuído a umidade durante seu deslocamento (QUADRO, 2002). Diante de um cenário de baixa 

potencialidade hídrica, mensurar a precipitação se faz necessário como medida preventiva. 

Para medir as alturas diárias de chuva são utilizados aparelhos convencionais (pluviômetros) 

e automáticos (pluviógrafos), instalados em regiões onde se quer estudar o fenômeno. Esses postos 

são chamados de estações pluviométricas e identificados por códigos. Espera-se que estas estações 

forneçam uma séria ininterrupta de variáveis hidrológicas ao longo do período (TUCCI, 2012). A 

variabilidade das precipitações é registrada através das séries temporais, as quais reúnem 

observações de maneira sequencial de sua ocorrência, no tempo e espaço (NAGHETTINI, 2007). 

Devido a problemas na coleta dos dados, podem ocorrer períodos com falhas nas 

observações e isto compromete a qualidade dos dados. A fim de garantir uma informação confiável, 

base para as tomadas de decisões, são necessários o uso de métodos de preenchimento de falhas, tal 

como; regressão linear, que contribui de forma mais aprimorada com a consistência (TUCCI, 2012).  

De acordo com a natureza aleatória dos dados hidrológicos as técnicas estatísticas são as 

mais apropriadas para análise. Elas permitem que os aspectos mais relevantes sejam observados, 

delineando a estrutura do fenômeno. Sua aplicação vai desde a simples representação gráfica, 

passando pela análise exploratória dos dados; até a sofisticada inferência estatística (TUCCI, 2012). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo  

 

As Bacias hidrográficas do rio Pojuca e Jacuípe estão localizadas na Sub-bacia 50 

pertencente à rede hidrometeorológica da Superintendência Regional de Salvador – Sureg-SA. Estas 

áreas fazem parte da Região de Planejamento de Gestão das Águas do Recôncavo Norte XI – 

RPGA-XI (Inema, 2011).  As bacias estão localizadas entre os paralelos 11º40’ e 12º55’ latitude sul 

e 37º55’ e 39º10’ longitude oeste. As estações pluviométricas a serem analisadas estão 

representadas na Figura 1, segundo sistema de posicionamento georreferenciado (GPS), a seguir: 

Figura 1 – Mapa de localização das estações pluviométricas das Bacias dos Rios Pojuca e Jacuípe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados utilizados 

 

Foram utilizados as séries temporais para os totais mensais de precipitação das 5 estações 

pluviométricas das bacias hidrográficas do rio Pojuca e Jacuípe, do período de 2000 a 2013. Essas 

informações foram cedidas pela CPRM através do sistema de armazenamento de dados, Hidro 1.2 

(Sistema de Informações Hidrológicas) e podem ser melhor visualizadas pela Figura 2, a seguir. 
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Figura 2 – Localização das estações pluviométricas na área de estudo. 

 

Métodos 

 

Organizaram-se os dados pluviométricos em tabelas, gráficos e mapas com intuito de 

observar aspectos relevantes da estrutura do fenômeno. Complementando esta estratégia, foi 

realizada uma análise exploratória dos dados, com técnicas de estatística descritiva, teste de 

normalidade e inferência estatística, feitas através do Software STATISTICA 7.0. ® (StatSoft 

Inc.,2004).  

Para que a análise fosse aplicada em toda a série pluviométrica, estimaram-se as falhas 

encontradas, através do Software de homogeneização de dados HIDROPLU versão beta 4.1, 

minimizando um dos grandes problemas do monitoramento hidrológico.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Figura 3, podemos observar que à medida que as estações se afastam do litoral, os totais 

anuais médios, vão diminuído confirmando as influencias litorâneas na formação das chuvas. 
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Figura 3 - Mapa dos totais médios anuais do período de 2000 a 2013. 

 

De acordo com o gráfico da Figura 4, o ano de maior escassez pluviométrica desta região foi 

2012, coincidindo com o auge do período sem chuva na região Nordeste, que teve início em 2011. 

Esse fenômeno trouxe inúmeros prejuízos para a população que contou com o apoio do governo 

federal para diminuir os efeitos. 

 

Figura 4 – Gráfico dos totais anuais de precipitação das estações de 2000 a 2013. 

 

Os resultados dos gráficos da Figura 5 permitem verificar que os meses de abril, maio, junho 

e julho, são os que mais contribuem para os totais mensais do período. Esses meses juntos 

contribuem com cerca de 50% do total de precipitação do período. 
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Figura 5 – Gráficos das precipitações médias mensais de 2000 a 2013. 

 

A partir dos resultados das estatísticas apresentadas na Tabela 1 é possível verificar que os 

valores do Coeficiente de Variação – CV apresentaram baixa dispersão em torno da média dos 

dados; o que denota que a série é homogênea.  A distribuição normal dos dados foi confirmada 

comparando-se os valores calculados para a estatística Wt com os valores críticos Wc (5%,14) da 

estatística de teste de Shapiro-Wilk. Este é um dos testes de normalidade considerado mais 

eficientes para dados não normais. Assumir que determinado grupo de dados se distribui conforme 

um modelo permite generalizar resultados da parte (amostra) para o todo (população). 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva dos dados para o período analisado 

 

Estações 
Estatística Descritiva 

Média Desvio Padrão CV (%) Wt (SW) Wc (5%,14) 

Tiririca 1708,72 309,81 18,13 0,945 0,874 

Emboacica 1670,49 275,87 16,51 0,975 0,874 

Teodoro Sampaio 1098,41 174,36 15,87 0,881 0,874 

Buracica 1135,46 177,76 15,66 0,939 0,874 

Araçás 1273,09 220,74 17,34 0,975 0,874 
 

           Wt=b
2
/ (x i- x)

2             
Wc (5%,14) é o valor crítico do teste de Shapiro-Wilk 

           A constante b vale,  n/2
i=1 a(n-i+1)*(x(n-i+1)-x(i)) se n é par  ou  

(n+1)/2
i=1 a(n-i+1)*(x(n-i+1)-x(i)) se n é ímpar 

 

Na Figura 6 abaixo, pode-se observar a matriz de correlação de Pearson, apropriada para 

descrever a correlação linear entre duas variáveis. Os resultados apontam uma boa correlação entre 

as variáveis totais anuais pluviométricos das estações de Teodoro Sampaio e Buracica com 0,90; e 

entre Araçás e Buracica com 0,81 de associação. 
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Estações Tiririca Emboacica T. Sampaio Buracica Araçás 

Tiririca 1,00 0,58 0,52 0,31 0,27 

Emboacica 0,58 1,00 0,71 0,74 0,61 

Teodoro Sampaio 0,52 0,71 1,00 0,90 0,77 

Buracica 0,31 0,74 0,90 1,00 0,81 

Araçás 0,27 0,61 0,77 0,81 1,00 
 

Figura 6 – Quadro matriz de correlação das estações. 

 

O relacionamento verificado entre as variáveis indica que pode existir uma relação de 

causalidade que justifique a aplicação da análise de regressão. A Tabela 2 apresenta alguns 

resultados desta análise. 

Tabela 2 – Análise de regressão linear dos dados de chuva das estações de Teodoro Sampaio 

e Buracica. 

Estatística de regressão 

R-múltiplo 0,89697364 

R-Quadrado 0,80456171 

R-Quadrado ajustado 0,78827519 

Erro padrão 80,227 

ANOVA         

 Coeficientes Erro Padrão Stat(t) P-valor 

Interseção 99,44640 143,7373 0,691862 0,502191 

Variável X 0,87979 0,1252 7,028546 0,000014 

Modelo de regressão: Y=99,446+0,879x 

 

De acordo com a Tabela 2, o resultado da estatística R-Quadrado igual a 0,80, permite 

inferir que cerca de 80% da variação total anual de precipitação da estação de Teodoro Sampaio 

pode ser explicada por uma relação linear com a estação de Buracica. Em outras palavras, o modelo 

de regressão gerado pode estimar uma falha na estação de Teodoro Sampaio, caso seja necessário. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

É importante verificar a disponibilidade de precipitação numa bacia, haja vista a necessidade 

de planejamento para a agricultura, abastecimento domestico e industrial. Por outro lado, a 

variabilidade espaço-temporal da variável hidrológica, requer o uso de técnicas estatísticas para 

avaliar melhor o comportamento do fenômeno da bacia. No caso em estudo, a disponibilidade de 

chuva na região é alta, em virtude da aproximação com o litoral, distanciando-se da escassez hídrica 

comum do Nordeste. As estações pluviométricas de Buracica, Teodoro Sampaio e Araçás estão bem 
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correlacionados, mas Emboacica e Tiririca não estão, apesar da proximidade das bacias contíguas. 

Um dos motivos seria a barreira imposta pela localização das estações em diferentes bacias. 
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