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1. Resumo 

De grande importância para o bem estar e segurança da sociedade é o estudo e 

compreensão do clima. Fenômenos atmosféricos, escassez de recursos naturais, 

períodos de seca, chuva etc. São situações que previstas criam uma vantagem 

importante quando se pensa em planejamento e reduções de prejuízos e acidentes. 

Uma sociedade ou uma empresa bem informada sobre o clima, não encontra nele 

um inimigo, mas sim um importante aliado para transformar adversidades em 

oportunidades. 

Essa estação visa proporcionar informações importantes para as empresas e a 

sociedade a respeito do clima, tendo como uma fonte e garantia das informações a 

Faculdade de Engenharia de Sorocaba. 

2. Introdução 

Levando em consideração a existência de um curso de Engenharia Civil na 

Faculdade de Engenharia de Sorocaba e a carência desses dados na região, toda 

sociedade e empresas ao redor de Sorocaba, a realização deste estudo trará a 

possibilidade do conhecimento de eventos considerados aleatórios e imprevisíveis 

por meio de deduções estatísticas com dados sólidos e futuramente uma fonte oficial 

de dados climatológicos para o município. 

Uma estação meteorológica localizada no campus da faculdade incentivaria também 

os alunos interessados a conhecerem e se aproximarem de uma estação de 

pesquisa ou utilizar de seus dados para futuros trabalhos e teses, expandindo assim 

as possibilidades que a faculdade tem a oferecer aos seus alunos. 

3. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é apresentar um projeto completo para a implantação de 

uma estação meteorológica localizada na Faculdade de Engenharia de Sorocaba 

para uso da mesma em prol da sociedade, das empresas e da sociedade 

acadêmica. 

4. Metodologia 

Benchmarking: Busca de melhores práticas de coleta de dados climatológicos nas 

referências do estado em estações meteorológicas. 

Projeto: Implantação de uma estação meteorológica nas dependências da 

faculdade. 



5. Desenvolvimento 

O presente trabalho está em fase de desenvolvimento e pesquisa de campo, 

conforme cronograma estipulado. Para em breve ser analisado a implementação 

física da ideia no campo da faculdade. 

6. Resultados Preliminares 

Seguindo o cronograma como base para o desenvolvimento das atividades, os 

trabalhos se iniciaram com estudos iniciais na área sob a orientação do professor 

José Afonso Pedrazzi. O professor orientador forneceu total apoio para 

esclarecimento de dúvidas e prontidão nas revisões dos relatórios a serem 

entregues e revisados. Também sob sua recomendação, livros e materiais técnicos 

para consultas e leituras na área de estudo da iniciação científica em questão, foram 

indicados. 

A iniciação científica foi inserida no recém instalado Smart Campus FACENS, no 

Eixo de Recursos Naturais. Coordenado por Natasha Vieira, o eixo foi de grande 

ajuda para relacionar trabalhos semelhantes a este, dentro da própria faculdade. 

Reuniões foram realizadas com o aluno Francisco A. de Paula Neto e o professor 

Sidney J. Montebeller, que desenvolveram um trabalho para a TecnoFacens, em 

2014, com o tema de uma miniestação meteorológica automática. O Eixo também 

possibilitou a divulgação deste trabalho pela TV FACENS. Para tal, o professor 

orientador Afonso Pedrazzi também participou. 

Aproveitando da proximidade do Parque Tecnológico de Sorocaba, houveram 

breves reuniões com empresas startups atuando na área de medições 

meteorológicas. O networking do professor Afonso Pedrazzi e sua experiência foram 

de fundamental ajuda no desenvolvimento do trabalho ao longo do semestre. 

Até a presente data houve uma visita para uma estação meteorológica no CTH 

recepcionada pelo Dr. Noboru Minei, professor e engenheiro civil nível VI do CTH 

(Centro Tecnológico de Hidráulica), uma das diretorias do DAEE (Departamento de 

Águas e Energia Elétrica), Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. DAEE é 

um órgão gestor dos recursos hídricos do Estado de São Paulo. Para melhor 

desenvolver suas atividades, e exercer suas atribuições conferidas por lei, atua de 

maneira descentralizada, no atendimento aos municípios, usuários e cidadãos, 

executando a Política de Recurso Hídricos do Estado de São Paulo, bem como 

coordenando o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos, nos ermos da 

Lei 7.663/91, adotando as bacias hidrográficas como unidade físico-territorial de 

planejamento e gerenciamento. 

Essa visita técnica foi muito produtiva, com uma apresentação detalhada de cada 

instrumento utilizado e depoimentos de um profissional de longa data na área. O Dr. 

Minei também recomendou fontes de pesquisa e se manteve a disposição para 

sanar dúvidas etc. Além de indicar a estação meteorológica que fornece os dados 



oficiais do estado de São Paulo. Essa visita está sendo agenda para as próximas 

semanas, conforme o cronograma. 
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