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1. RESUMO 

No dimensionamento de obras hidráulicas o primeiro aspecto estudado é a 

precipitação para determinação do volume a ser escoado. Assim o projetista pode 

contar com ajuda de diversas equações empíricas que levam um grande tempo para 

sua determinação em cima de um imenso número de dados. Uma das ferramentas 

que pode ser utilizada e atualizada com grande facilidade é o mapa de isoietas, que 

pode ser uma ferramenta mais simples e prática. Entretanto, diversos erros e 

dificuldades podem ser encontradas, como a falha de preenchimento, podendo ser 

corrigido por métodos predefinidos que, por mais que sejam clássicos, exigem uma 

análise de homogeneidade, sendo possível então a determinação de diversas 

informações. Este trabalho analisa uma série histórica de dados pluviométricos na 

Estância de Atibaia, visando a elaboração de um mapa de isoietas, trazendo uma 

ferramenta facilitadora para obras e estudos no município, tanto no presente 

momento como no futuro. 

2. INTRODUÇÃO 

Em virtude do escasso tempo disponível para processamento de dados com 

intuito de se obter a determinação das variáveis de projeto ou planejamento urbano, 

tem-se a necessidade de elaborar diversas ferramentas práticas para que as 

análises básicas não comprometam o cronograma de projeto. 

O mapa de chuvas pode ser uma ferramenta essencial e facilitadora para a 

determinação de parâmetros para projetos, um exemplo seria a determinação de 

volume de precipitação, neste caso com necessidade de estudo mensal, para o 

dimensionamento de um sistema de aproveitamento de águas pluviais como 

mostrado por (COELHO, VILAS BOAS e MALOUF, 2015) com o Método Prático 

Australiano. 

Além de ser uma ferramenta útil para defesa civil, uma vez que esta indica as 

áreas criticas onde ocorrem as maiores precipitações deixando as mais propensas a 

inundações, proporcionando um cenário de prejuízos muito menor, não apenas se 

tratando de prejuízos físicos financeiros, mas também de prejuízos em vidas. 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho traz o objetivo de estudar o comportamento das 

precipitações na Estância de Atibaia, bem como fazer o preenchimento das falhas 



presentes nos boletins de precipitação, fornecidos pelo órgão público 

regulamentador, podendo-se assim utilizar tais dados para obtenção de outros 

importantes para projeto, elaborando-se assim uma carta pluviométrica (mapa de 

isoietas). 

4. METODOLOGIA 

Foi realizada a análise de cinco estações pluviométricas, sendo os dados 

obtidos a partir do site da ANA (Agência Nacional de Águas), pelo sistema hidroweb. 

Entretanto, existe a dificuldade de não se encontrar uma série histórica de 

precipitações recente, sendo assim, será analisado um período de vinte e quatro 

anos, compreendido entre os anos de 1972 a 1996. 

 Além das estações com registros no site da ANA, ainda existem doze 

estações mantidas pela Defesa Civil de Atibaia, onde as séries possuem um 

pequeno período de observação de 2004 a 2015, porem para trabalhar com a 

análise de tais estações seria possível usar apenas os dados de 2007 a 2014, ou 

seja, uma série muito curta de apenas sete anos. 

 A localização das estações a serem estudadas podem ser conferidas na 

Figura 1 e na Tabela 1. 

 

Figura 1 - Localização das estações pluviométricas 

 



Tabela 1- Localizações das estações pluviométricas 

Estação Bairro Coordenadas (UTM) Período  Empresa 
X Y 

E3-074 Itapetinga 341315,656 7439022,295 1960-2004 
FCTH/DAE

E-SP 

E3-075 Centro 341276,4175 7442713,3 1940-1972 
FCTH/DAE

E-SP 
E3-
230R Rio Acima 329453,9747 7431508,076 1970-1996 

FCTH/DAE
E-SP 

ANA Ponte 340435,60675 7444180,91443 1938-2006 ANA 

E3-247 
Rio 
Abaixo 330950,8998 7449983,198 1972-1999 

FCTH/DAE
E-SP 

 

Entretanto, como é possível observar a estação E3-075 possui um período 

muito diferente das outras estações, não compreendendo o período estudado que é 

comum entre as estações, e para que os dados sejam coerentes tal estação será 

desconsiderada do estudo. 

Preenchimento de falhas  

É muito frequente haver falhas no preenchimento de precipitações diárias, por 

conta de problemas com aparelhos, operadores e etc. Portanto ao fazer a análise 

das precipitações é necessário corrigir o erro, para que os resultados sejam viáveis 

e mais próximos da realidade. 

Para tal correção é necessário analisar os registros da outras estações 

adjacentes à estação cuja falha aconteceu e obter um resultado estatístico. 

Para o preenchimento de falhas, foi utilizado neste trabalho, o método da 

ponderação regional, com a seguinte equação: 
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Onde: 

P= precipitação à ser encontrada; 

Ex= estação cuja falha aconteceu; 

Ea, Eb  e En= estações vizinhas; 



Pa, Pb e Pn= precipitações observadas nas estações vizinhas; 

n= número de estações estudadas. 

Entretanto, preencher as falhas não é o único processo necessário para se ter 

dados suficientes, ainda é necessário de acordo com  (TUCCI, 2013), comprovar o 

grau de homogeneidade dos dados determinados, o método utilizado para tal 

verificação é a Análise de Duplas Massas e é demonstrado de forma muito simples 

por  (VILLELA e MATTOS, 1975), onde é determinada duas linhas de tendências, 

uma com os dados da estação em questão e outra com a média anual das estações 

de uma determinada região, se houver um desvio entre as duas os dados 

necessitaram de correção, por meio da equação: 
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Onde: 

a
P = precipitação acumulada ajustada;  

0
P = precipitação a ser corrigida; 

a
M = coeficiente angular da linha de tendência; 

0
M = coeficiente angular da linha de tendência. 

Satisfeitas as condições é possível então começar a utilização dos dados de 

forma segura. 

Método das isoietas 

O método das isoietas baseia-se na técnica de se traçar curvas de 

precipitação (isoietas), como se fosse uma carta topográfica. Para que realizar o 

traçado das isoietas é preciso os seguintes critérios básicos: 

• Carta geográfica: A carta geográfica deve marcar exatamente a 

localização das estações pluviométricas, devidamente marcadas com 

as suas grandezas representadas (altura pluviométrica). 



• Traçado: os traçados são feitos como traçados de uma carta 

topográfica, porem os pontos são de altura da lâmina média de chuva 

precipitada. 

 (GARCEZ e ALVAREZ, 1988) ressaltam que devido a baixa densidade das 

redes de estações pluviométricas, o traçado das isoietas é feito mediante a grandes 

extrapolações. (COIADO, 2009) mostra a possibilidade de se traçar as isoietas por 

meio do método de Engels. 

 Supondo que no mapa de uma bacia qualquer em que são demonstradas as 

localizações de estações pluviométricas, tem-se quatro estações com mesmas 

leituras de precipitação P. 

 Interligam-se as quatro estações com linhas retas e a partir dos ângulos 

formados pelas extensões destas, traça-se a bissetriz de cada ângulo, que devem 

ser o exato ponto de tangencia da isoieta. 

 

Figura 2 - Traçado de isoietas pelo método de Engels 

Hoje o traçado das isoietas é feito com extrema facilidade com auxílio de 

computadores, principalmente em programas de geoprocessamento. Após a 

realização do traçado das isoietas é possível determinar a precipitação média 

ocorrida no local estudado, seguindo-se os seguintes procedimentos:  

• Média das alturas pluviométricas: calcular a média das alturas entre 

duas isoietas sucessivas. 



����� = ��. ����
2  

• Cálculo das áreas: calcular a área entre as isoietas sucessivas (��). 

• Cálculo da precipitação média: Após os cálculos anteriores calcula-

se a precipitação média. 

���� =	∑(�����) . ��
�  

Ou de forma direta pode-se calcular pela seguinte equação: 

���� =
∑!�� . ����2 " . A$

A  

 Onde A é a área total. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após organizar os dados diários de chuva de uma série histórica de 34 anos, 

fora executada a somatória de chuvas de cada ano, determinando então o total de 

precipitação anual para cada estação. Entretanto como descrito anteriormente, 

algumas falhas de preenchimento ocorreram, ocasionando a falta de dados, que foi 

corrigida pelo método da ponderação regional. A planilha com falhas e a corrigida 

podem ser verificadas abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 - Tabela com registros pluviométricos, sendo a primeira com falhas e a segunda com preenchimento das 
mesmas. 

ANO 
Estações 

 ANO 
Estações 

E3-074 E3-230 E3-247 ANA 
 

E3-074 E3-230 E3-247 ANA 

1972 1564,1 1333,4 - 1543,3 
 

1972 1564,1 1333,4 1451,4 1543,3 

1973 1446,7 1409,2 1531,5 1548,6 
 

1973 1446,7 1409,2 1531,5 1548,6 

1974 1277,3 1459,8 1450,4 1336,1 
 

1974 1277,3 1459,8 1450,4 1336,1 

1975 1414,3 1281,7 1486,9 1383,9 
 

1975 1414,3 1281,7 1486,9 1383,9 

1976 1767,6 1930,2 1917 2021,2 
 

1976 1767,6 1930,2 1917 2021,2 

1977 - 1666,3 1352,1 1451,3 
 

1977 1633,1 1666,3 1352,1 1451,3 

1978 1238,6 1363,3 1228,8 1183,3 
 

1978 1238,6 1363,3 1228,8 1183,3 

1979 1291,2 1291,2 1290,9 1188,7 
 

1979 1291,2 1291,2 1290,9 1188,7 

1980 1563 1598,9 1409,6 1472,9 
 

1980 1563 1598,9 1409,6 1472,9 

1981 1067,4 1149,3 1197,9 1022  1981 1067,4 1149,3 1197,9 1022 

1982 1865,9 1866,7 1714,7 1702,3  1982 1865,9 1866,7 1714,7 1702,3 

1983 2358,9 - 2337,4 2364,5 
 

1983 2358,9 2260,3 2337,4 2364,5 

1984 - 1116,4 1360,7 1185,4 
 

1984 1200,5 1116,4 1360,7 1185,4 

1985 1157,6 1336,4 1089,3 1092,6 
 

1985 1157,6 1336,4 1089,3 1092,6 

1986 1603 - 1576 1551,4 
 

1986 1603 1519,1 1576 1551,4 

1987 1691,2 - 1627 1504,8 
 

1987 1691,2 1547,3 1627 1504,8 

1988 1782,7 1778,1 1442,3 - 
 

1988 1782,7 1778,1 1442,3 1592,1 

1989 1845,4 1387,7 1566,6 1381,2 
 

1989 1845,4 1387,7 1566,6 1381,2 

1990 - 1217,6 1276,4 1377,6 
 

1990 1272,2 1217,6 1276,4 1377,6 

1991 2005,2 1636,8 - 1392,9 
 

1991 2005,2 1636,8 1614,8 1392,9 

1992 1572,8 - 1257,4 1411,2 
 

1992 1572,8 1366,2 1257,4 1411,2 

1993 - 1534,3 1683,3 1744,7 
 

1993 1630,5 1534,3 1683,3 1744,7 

1994 1811,7 1534,6 1594,5 1702,8 
 

1994 1811,7 1534,6 1594,5 1702,8 

1995 1992,3 - 1499,4 - 
 

1995 1992,3 1470 1499,4 1098,5 

1996 1730,6 - 1553,5 1385,6  1996 1730,6 1503 1553,5 1385,6 

Média 
Anual 

        
 

Média 
Anual 

1591,35 1502,31 1500,39 1465,56 

 

Posterior ao preenchimento de falhas, foi realizado a análise de duplas 

massas, garantindo que os dados não apresentem anormalidade. Os dados 

preenchidos da tabela apresentaram homogeneidade, sendo assim não foi 

necessária a aplicação da formula para a correção dos dados, como pode ser visto a 

seguir:  



 

Figura 3 - Gráficos da análise de duplas massas para cada estação pluviométrica 

Após obter os dados e verificar o grau de homogeneidade, deve-se introduzir 

as informações nos métodos necessários para determinação dos resultados com a 

certeza de que estes estão satisfatoriamente corretos. 

6. RESULTADOS 

Com as falhas de preenchimento corrigidas e os dados verificados, foi 

possível obter a média ao longo dos 34 anos de informações coletadas, 

determinando-se assim um volume de precipitação média anual para cada estação 

pluviométrica. 

Utilizando o programa de geoprocessamento “open source” QGIS, onde as 

estações foram geolocalizadas no mapa de Atibaia, foi feita a interpolação pelo 

método do peso pelo inverso da distância ao quadrado para determinação e traçado 

das isoietas. A carta pluviométrica pode ser visualizada na Figura 4. 



 

Figura 4 - Carta pluviométrica da Estância de Atibaia 

A partir da carta elaborada foram encontrados os seguintes dados: 

Classes 
h=10 

Pmédia  

(mm) 
Área  
(km²) 

Volume 
precipitado 
(mm/km²) 

1468 |--- 1470 1469,00 16,55 24311,95 

1470 |--- 1480 1475,00 39,54 58321,50 

1480 |--- 1490 1485,00 19,53 29002,05 

1490 |--- 1500 1495,00 22,95 34310,25 

1500 |--- 1510 1505,00 109,03 164090,15 

1510 |--- 1520 1515,00 80,66 122199,90 

1520 |--- 1530 1525,00 32,20 49105,00 

1530 |--- 1540 1535,00 30,00 46050,00 

1540 |--- 1550 1545,00 17,48 27006,60 

1550 |--- 1560 1555,00 16,39 25486,45 

1560 |--- 1570 1565,00 13,69 21424,85 

1570 ---| 1580 1575,00 10,60 16695,00 

Σ 18244 408,62 618003,70 

Aonde a precipitação média anual pode ser encontrada por: 

618.003,7
408,62 = 1.512,42	-- 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Obteve-se então a conclusão de que o comportamento das precipitações em 

Atibaia ocorre de forma interessante sendo na região do Itapetinga, onde se localiza 

a estação E3-074, que ocorre o maior índice pluviométrico, cabe ressaltar que em tal 

região está localizado o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, se localiza a 

1.450m acima do nível do mar, sendo uma barreira natural para que as chuvas 

ultrapassem a serra do Itapetinga. Já o menor índice de chuvas localiza-se na região 

limítrofe com as cidades de Bragança Paulista e Jarinu, áreas correspondentes ao 

território mais baixo de Atibaia. 

Por último foi possível determinar que a chuva média anual de Atibaia é de 

1.512,42 mm. 
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