
1Mestrando, Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos, UFS, Avenida Marechal Rondon, s/n, Jardim 
Rosa Elze, CEP 49100-000, São Cristóvão, SE. Fone (79) 2105-6378. e-mail: lucasbaptistaufrb@gmail.com; 
2Mestranda, Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos, UFS, São Cristóvão, SE;  

 

 Precipitação pluviométrica da bacia hidrográfica do rio Jacarecica 
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RESUMO: O Rio Jacarecica é a principal sub-bacia hidrográfica do Rio Sergipe. Apresenta 

solo areno-argiloso, temperatura anual de 23 a 24°C com variação de precipitação anual de 800 

a 1400 mm. O presente trabalho objetivou caracterizar a precipitação pluviométrica da sub-

bacia hidrográfica do Rio Jacarecica para subsidiar tomadas de decisões na gestão pública mais 

sustentável dos recursos hídricos da região. Utilizou-se as ferramentas QGis 2.8.1 para 

realização da análise morfométrica da área em estudo, bem como a base de dados do Atlas 

Digital (versão 2014), a média aritmética e o método de Thiessen, para obter a média ponderada 

das alturas de chuva obtidas nos diferentes pluviômetros. Obtendo uma média aritmética de 

1142,13 mm e um método de Thiessen de 1268,55 mm. 

 

Palavra chave: avaliação pluviométrica, ferramenta QGis, método Thiessen. 

 

ABSTRACT: The River Jacarecica is the main sub-basin of the Rio Sergipe. Presents soil 

sandy-clayey, annual temperature of 23 to 24 degrees C with variation of annual rainfall from 

800 to 1400 mm. The present study aimed to characterize the precipitation of the sub-basin of 

the River Jacarecica to subsidize taken decisions in public management more sustainable water 

resources of the region. We used the tools QGis 2.8.1 for the morphometric analysis of the area 

under study, as well as the database of Digital Atlas (version 2014), the arithmetic mean and 

the method of Thiessen method, to obtain the weighted average of the heights of rain obtained 

in different pluviômetros. Obtaining an arithmetic mean of 1142,13 mm and a method of 

Thiessen method of 1268,55 mm. 
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INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do Rio Sergipe possui importantes reservatórios de água para 

irrigação de hortaliças e frutas: as barragens Jacarecica I e II e o Alude d Macela (SEMARH, 

2015). A sub-bacia hidrográfica do Rio Jacarecica possui coordenadas de 10° 32´ e 10° 46´ de 

latitude sul e 37° 12´e 37° 29´ de longitude oeste. Na posição geográfica central leste do agreste 

sergipano, abrangendo sete municípios com áreas totais ou parcialmente inclusas no território 

da bacia: Itabaiana, Areia Branca, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Malhador, Moita Bonita e 

Ribeiropólis. 

Para Ribeiro et al. (2012), na sub-bacia em estudo é caracterizada como solo areno-

argiloso dos tabuleiros, com alta acidez, pobre e de textura arenosa, aumentando o risco de 

erosão (SANTOS & ANDRADE, 1998). Na área de estudo ocorre um tipo climático de 

transição (Agreste) que apresenta volumes anuais de precipitação que variam entre 800 mm e 

1400 mm e temperaturas médias anuais entre 23º C e 24º C (RIBEIRO et al., 2012). A 

sazonalidade das chuvas é pronunciada nessa região onde predominam os efeitos da 

continentalidade. No litoral, as chuvas são mais abundantes, caindo mais de 1400 mm durante 

vários meses do ano. À medida que se avança para o interior, vão diminuindo, tornando-se mais 

escassas e irregulares atingindo em alguns locais menos de 800 mm (SANTOS & ANDRADE, 

1998). 

A compreensão da dinâmica espaço-temporal dos elementos climáticos, principalmente 

da precipitação pluviométrica em bacias hidrográficas merece uma ênfase especial, uma vez 

que, o conhecimento de sua distribuição no espaço e da sua irregularidade no tempo tornam-se 

fundamentais para o planejamento destas áreas de grande importância para a gestão e 

preservação dos recursos hídricos, mas que estão cada vez mais ocupadas pelas incessantes 

atividades antrópicas (SIMIONI et al, 2014). Tratando-se de bacias hidrográficas a precipitação 

torna-se fundamental para a gestão e planejamento, tanto do uso do solo quanto na concessão 

de outorgas e licenças para o uso da água em determinadas estações do ano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste estudo, foram utilizadas as ferramentas QGis 2.8.1 para realizar a análise 

morfométrica da sub-bacia hidrográfica do Rio Jacarecica, Sergipe (ANA, 2014). As 

ferramentas software, para obtenção de vários conjuntos de dados que coletivamente 

permitiram a descrição dos padrões de drenagem de uma bacia hidrográfica. E, a base de dados 

para a rede de drenagem disponível no Atlas Digital sobre Recursos Hídricos do Estado de 

Sergipe – Versão 2014 (SERGIPE, 2014). 
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Para mensurar a precipitação média, calculou-se a média aritmétrica e o método de 

Thiessen. Essa média é o método mais simples e consiste entre os registros dos valores de 

precipitação. Sendo influenciado pelos valores extremos e apresenta-se satisfatório quando a 

distribuição da amostra é uniforme. 

A expressão matemática, para o cálculo da precipitação média, foi calculada com base na 

média aritmética dos valores obtidos (Equação 1). 

 

Equação 1 –  

 

�� =
∑ ��

�
���

�
 , em que: 

 

Pm= precipitação média na área (mm);  

Pi= precipitação média das medidas dos pluviômetros instalados na bacia;  

n= número total de pluviômetros. 

 

O método de Thiessen é utilizado para grande extensão da bacia, visando comparar as 

médias pluviométricas, e indicando quando não existe uma distribuição uniforme de 

pluviômetros no interior da bacia (LIMA, 2008). Esse método possibilita obter a média 

ponderada das alturas de chuva obtidas nos diferentes pluviômetros, por meio do qual o fator 

de ponderação para o cálculo da média é a área de influência de cada aparelho (RAGHUNATH, 

2006). Calculando-se por meio da equação 2. 

 

Equação 2 -  

���
∑�� ��

�
 , em que: 

 

Pm= precipitação média na bacia (mm); 

Pi=, precipitação no posto i (mm); Ai, área de influência do posto;  

A=área total da bacia. 

 

Visto que não há pontos de coleta pluviométricas dentro da sub-bacia hidrográfica. 

Utilizou-se o cálculo de precipitação média das superfícies de influência e das estações das 

áreas vizinhas, para mensurar as disposições pluviométricas na área em estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido à ocorrência de falhas nas series históricas, não foi possível analisar os dados dos 

demais anos. Realizando-se uma análise das informações de ocorrência da chuva proporcional 

à série histórica dos anos de 1964 a 1968. Sendo coletados dados de quatro estações 

pluviométricos com influencia direta na sub-bacia hidrográfica do Rio Jacarecica, utilizados 

para geração automatizada do polígono de Thiessen, conforme o Sistema de Informações 

Hidrológicas da Agência Nacional de Água (ANA, 2015). Estações essas localizadas nos 

municípios de Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Frei Paulo e Laranjeiras 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Polígonos de Thiessen com área de influência dos pluviômetros da bacia 

hidrográfica do rio Jacrecica. 

 

 

 

Com a análise do hietograma da média mensal, verificou-se o comportamento da 

precipitação mensal da série histórica. Para tal, realizou-se a soma da precipitação diária de 

cada mês e, em seguida, poder fazer a média de cada mês. 

Com a análise do hietograma, também se verificou o comportamento da precipitação 

mensal da série histórica, entre os anos de 1964 a 1968. As precipitações médias para os 

métodos da média aritmética e o método de Thiessen, apresentaram valores maiores para o mês 

de maio com 204,75 e 234,22 mm, respectivamente. E menores valores para o mês de outubro 

26,6 e 28,92 mm, respectivamente (Figura 2). Ao comparar as médias de precipitação percebeu-

se uma pequena diferença (10,53 mm), considerando ambos os valores obtidos pelo método de 

Thiessen e pela média aritmética (Figura 3). 
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Figura 2 - Media aritmética da precipitação mensal da bacia hidrográfica 

 

 

Figura 3 – Media Thiessen da precipitação mensal da bacia hidrográfica 

 

 

Observando o hietograma da precipitação anual percebe-se que a media da precipitação 

média aritmética (Figura 4) e o método de Thiessen (Figura 5) foram 1142,13 e 1268,55 mm, 

respectivamente. Destacando o ano de 1964 com maior indicie de precipitação e o de 1965 com 

menor. Os valores da precipitação foram, em geral, maiores no método de Thiessen que na 

média aritmética. 

 

Figura 4 - Media aritmética da precipitação anual da bacia hidrográfica 

 

 

Figura 5 - Media Thiessen da precipitação mensal da bacia hidrográfica 
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CONCLUSÃO 

Diante do exposto, observa-se que os valores da precipitação foram maiores no método 

de Thiessen que na média aritmética. E que, as precipitações médias para os métodos da média 

aritmética e o método de Thiessen, apresentaram valores maiores para o mês de maio e menores 

valores para o mês de outubro.  
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