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RESUMO: Um dos grandes obstáculos nos estudos climatológicos é a qualidade dos dados 

meteorológicos, em especial os dados de precipitação pluvial. A existência de falhas nas 

séries históricas é bem comum e com a necessidade de se trabalhar com séries contínuas, 

essas falhas necessitam ser preenchidas. O objetivo deste trabalho foi aplicar o método da 

ponderação regional para realizar o preenchimento de falhas, em uma série histórica de 

precipitação, localizada na região sudoeste do estado de São Paulo e verificar a consistência 

dos dados corrigidos. O método empregado para preenchimentos de falhas em séries 

históricas de precipitação se mostrou bastante eficiente e os valores de R2 para sua 

consistência foram próximos a um, descartando-se a possibilidade de haver erros grosseiros 

nos dados no processo de preenchimento dos dados. 

PALAVRAS-CHAVE: precipitação pluvial, consistência dos dados, bacia hidrográfica. 

 

STUDY OF AVERAGE RAINFALL MONTHLY OF BOI BRANCO 

WATERSHED-SP 

 

SUMMARY: One of the major obstacles in climate studies is the quality of the weather data, 

especially rainfall data. The existence of gaps in the historical series is the common good and 

the need to work with continuous series, these gaps need to be completed. The goal of this 

study was to apply the method of regional weighting to make the gap filling, in a time series 

of precipitation, located in the southwest region of the state of São Paulo and check the 

consistency of the corrected data. The method used for gaps fills in historical series of rainfall 

was very efficient and the R² values for consistency were close to one, thus ruling out 

possibility of gross errors in the data in the data filling process. 
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INTRODUÇÃO 

 

A precipitação é entendida em hidrologia como toda água proveniente do meio 

atmosférico que atinge a superfície terrestre. Neblina, chuva, granizo, saraiva, orvalho, geada 

e neve são formas diferentes de precipitações. O que diferencia essas formas de precipitações 

é o estado em que a água se encontra (BERTONI e TUCCI, 2009). O conhecimento acerca do 

regime hídrico em uma bacia hidrográfica é fundamental nos estudos hidrológicos que servem 

como base para projetos de diferentes usos de água, tornando-se fator indispensável para um 

gerenciamento adequado dos recursos hídricos (SANTOS et al., 2009). 

No estado de São Paulo, essas informações são provenientes de estações meteorológicas 

de superfície ou, mais especificamente, de pluviômetros ou pluviógrafos. A maior rede de 

pluviômetros em operação no estado de São Paulo é de responsabilidade do DAEE – 

Departamento de Águas e Energia Elétrica, que disponibiliza as séries pluviométricas em seu 

endereço eletrônico na web (ANTÔNIO, 2007). Segundo Lima e Nunes (2012), um dos 

grandes obstáculos nos estudos climáticos é a qualidade dos dados meteorológicos, em 

especial os dados de precipitação. Tal dificuldade é acentuada quando se considera escala 

temporal, ou seja, dados diários sobre um ponto. 

O objetivo deste trabalho foi aplicar uma metodologia de preenchimento de falhas 

disponível na literatura, em uma série histórica de precipitações, utilizando dados de dois 

postos pluviométricos, localizadas na região sudoeste do estado de São Paulo e verificar a 

consistência dos dados corrigidos após o procedimento de preenchimento. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado para a sub-bacia do córrego do Boi Branco, localizado na região 

sudoeste do estado de São Paulo, com uma área de 80,71 km², situada entre os municípios de 

Paranapanema e Itaí. O clima da região segundo Köppen, é do tipo Cwa, caracterizado como 

clima temperado úmido, apresentando inverno seco e chuvas no verão (MIRANDA et al., 

2014). 

Os dados de precipitação pluvial utilizados neste trabalho, foram cedidos pelo 

Departamento de Água e Energia Elétrica – DAEE. Foram utilizados dados de dois postos 

pluviométricos situados nos municípios de Paranapanema – E5-065 (com dados de março de 
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1971 à março 1995) e Itapeva E5-067 (com dados de julho de 1970 à dezembro 1998), 

considerando para os dois postos o período de março de 1971 a março de 1995. 

A série de dados mensais dos postos pluviométricos continham falhas em seus registros, 

sendo necessário realizar o preenchimento das mesmas. Para isso foi utilizado o método da 

ponderação regional, descrito por Bertoni e Tucci (2009), utilizando a equação 1. 
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onde, y é a precipitação correspondente ao mês que deseja preencher; x1, x2 e x3 

correspondem às precipitações registradas pelas estações vizinhas; xm1, xm2 e xm3 

equivalem às médias de precipitação mensais das respectivas três estações vizinhas; e ym, a 

precipitação média mensal no posto pluviométrico em que se está preenchendo os dados. 

 

Para se verificar a consistência da série pluviométrica após o preenchimento das falhas, 

foram selecionados os dados médios mensais de outros oito postos da região e observado os 

valores mensais do acúmulo para cada um deles. Em seguida esses dados foram plotados em 

um gráfico com os valores dos acumulados correspondentes para cada mês, com o programa 

Microsoft Office EXCEL®, verificou se os valores dos postos alinharam-se segundo uma 

única reta. 

Para o cálculo da precipitação média dentro da sub-bacia foi utilizada a equação 2. 

Pm= (((P1*A1) + (P2*A2))/At)                                           Eq. 2 

onde, Pm: precipitação média mensal dentro da sub-bacia; P: precipitação média mensal em 

cada posto; A: área que cada posto representa; At: área total da sub-bacia.  

 

Utilizando-se planilha eletrônica, foi possível realizar uma análise para verificar a 

probabilidade de ocorrências dos dados, para 25 e 75% de probabilidade (Equação 3). 

F= (m/(n + 1))                                                        Eq. 3 

onde, F: probabilidade de ocorrência de precipitação; m: valor da ordem, onde varia de 1 a n; 

n: número de dados disponíveis.  

 

A partir dos dados de precipitação média mensal foram estimadas as precipitações 

efetivas utilizando o método proposto pelo USDA Soil Conservation Service (USDA-SCS) 

(CLARKE, 1998 apud BARBOSA et al., 2005), apresentado nas equações 4 e 5.  

Pe= ((P*(125 – 0,2*P)) / 125) ; para P<250 mm                        Eq. 4 

Pe= (125+(0,1*P)) ; para P≥250 mm                              Eq. 5 
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 onde, Pe: Precipitação efetiva (mm/mês); P = Precipitação total (mm/mês). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios de precipitação dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, agosto, 

setembro e novembro para o posto pluviométrico E5-065 foram obtidos a partir de dados 

oriundos do preenchimento de falhas de precipitação, enquanto para o posto E5-067 apenas a 

média do mês de fevereiro foi obtida com valores preenchidos. 

Posto 
Meses 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

E5-065 213 170 121 84 101 82 58 44 94 125 123 178 

E6-067 188 174 137 71 93 71 61 45 92 105 116 185 

 

A média mensal de janeiro, mês mais chuvoso foi de 213 mm e foi observada no posto 

E5-065 enquanto que a média mensal de agosto, mês mais seco, foi registrada no mesmo 

posto com um valor de 44 mm. Com valores médios de acumulado anual de 1.399 mm para o 

posto E5-065 e 1.344 mm para o posto E5-067. O coeficiente de variação entre os valores e 

precipitação total anual entre os postos foi de 1,98%.  

Houve consistência dos dados mensais das estações analisadas, pois se teve uma 

tendência linear em relação às estações vizinhas. Para as estações estudadas, observa-se uma 

consistência das séries históricas com comportamento linear e R² próximos de um, 

descartando-se a possibilidade de haver erros grosseiros nos dados. Os coeficientes de 

determinação encontrados no presente estudo foram de 0,9687 e 0,9861. 

 

Figura 1. Análise de consistência dos dados dos postos pluviométricos do estudo. 
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Sarmento et al. (2011) relatam que se adota como “forte” um coeficiente de 

determinação com valor igual ou superior a 0,7. Caldeira (2011) encontrou valores bem 

semelhantes, pois mesmo realizando o preenchimento de falhas antes desta análise, encontrou 

valor de R² de 0,999, mostrando que a análise estatísticas não é tendenciosa.  

A sub-bacia do Boi Branco apresentou valor médio ponderado anual de precipitação 

pluviométrica de 1.380,3 mm por ano, continuando seu maior valor no mês de janeiro e seu 

menor valor no mês de agosto, com as respectivas lâminas de 204,4 e 44,5 mm por mês. 

Macedo et al. (2013) avaliando a precipitação pluviométrica e vazão da bacia 

hidrográfica do Riozinho do Rôla, Amazônia Ocidental, utilizaram a metodologia de média 

aritmética e de Thiessen para verificarem a precipitação média na área, onde observaram que, 

ao comparar as médias de precipitação de ambos métodos, perceberam-se que as diferenças 

foram pequenas, aproximadamente 1,5%, para uma área de 7.637,0 km². 

No período de estudo, observou-se que a maior precipitação ocorreu no ano de 1983 

com um valor de 2.004,5 mm e o menor valor em 1985 com 867,5 mm. Realizando os 

cálculos utilizando o método proposto por Kimball (BERTONI E TUCCI, 2009), obteve-se 

que com probabilidade de ocorrência de 25% a precipitação total anual encontra-se no valor 

de 1.532,7 mm, que foi observada no ano de 1986; enquanto que no ano de 1975 foi 

observado uma precipitação de 1.186,9 mm com uma probabilidade de 75% de ocorrência. 

Houve uma redução média da precipitação de 22% entre os valores de precipitação total 

e a efetiva. Para a precipitação com probabilidade de 75% e 25% essas reduções foram 

respectivamente de 25% e 30%. Isso é explicado, pelo motivo de que a precipitação efetiva 

não leva em consideração alguns elementos que compõem a total como percolação profunda 

da água no solo e o escoamento superficial (DASTANE, 1974 apud SAMPAIO et al. 2000). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O método empregado para preenchimentos de falhas em séries históricas de 

precipitação se mostrou eficiente e os valores de R2 para avaliar a sua consistência foram 

próximos a um, descartando-se a possibilidade de haver erros grosseiros nos dados.  
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