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Resumo 

 

A área de estudo abrange toda a bacia hidrográfica do Pardo, inserida na porção nordeste do 

Estado de São Paulo e sul/sudeste de Minas Gerais, Brasil. Em específico, este estudo tem 

como objetivo analisar as variações atmosféricas ao longo de séries temporais a partir de dados 

disponíveis, objetivando obter a distribuição pluviométrica da área, e atingir uma visão integrada 

do fenômeno pluvial e seus reflexos nos principais canais de drenagem. Já foi obtido o inventário 

da Agência Nacional de Águas (ANA) que contém o elenco de postos pluviométricos da área e 

respectivas medições. Tais dados foram analisados individualmente através da confecção de 

planilhas buscando selecionar uma série histórica possível de boa análise, ou seja, sem falhas 

ou, com posterior correção, no máximo 10 falhas no total de um mês, permitindo observar a 

dinâmica temporal das variáveis. A série de dados escolhida, compreendendo um período de 30 

anos, foi analisada estatisticamente e geograficamente possibilitando a escolha de séries 

representativas na área de estudo, possíveis de se obter anos-padrões. Tais resultados 

permitirão observar detalhadamente os eventos extremos de forma integrada, ao considerar a 

circulação atmosférica regional atuante e, de forma detalhada, os tipos de tempo que mais riscos 

provocam, pois promovem chuvas intensas e fortes níveis de vazão hídrica. 
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Abstract 

 

The study area covers the entire watershed of Pardo, inserted in the northeastern portion of the 

state of São Paulo and southern / southeastern Minas Gerais, Brazil. In particular, this study aims 
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to analyze the atmospheric variations along temporal series from available data, aiming to obtain 

the distribution of rainfall area, and achieve an integrated view of the phenomenon and its 

consequences rainfall in major drainage channels. Since the inventory was obtained from the 

Agência Nacional de Águas (ANA) that contains the list of climatic stations in the area and their 

measurements. These data were analyzed individually by creating spreadsheets looking for 

selecting a historical series of successful analysis possible, ie without failure or, with possible 

correction at most 10 failures in total of one month, allowing to observe the temporal dynamics 

variables. The selected series of data comprising a period of 30 years, were analyzed statistically 

and geographically enabling the choice of representative series in the study area, possible to 

obtain standards years. These results will allow a detailed observation of extreme events in an 

integrated way, considering the regional atmospheric circulation and, in detail, the types of 

weather that causes more risks, because they promote heavy rains and strong levels of water 

flow. 

Keywords: climatology, rain, variability. 

 

 

Introdução 

 

A variabilidade dos fenômenos climáticos tem incentivado, desde há muito tempo, a 

curiosidade do ser humano em conhecer a sua gênese, em especial por repercutir diretamente 

na vida de populações em diversas localidades do planeta. Tais processos naturais estão 

diretamente relacionados à atmosfera, ambiente dotado de dinamismo próprio e detentor de um 

ritmo ligado á sucessão dos diferentes sistemas atmosféricos. 

Neste sentido, Monteiro (1971) dá um caráter dinâmico à noção de clima ao adotar o 

pensamento sorreano (SORRE, 1951) que propõe a concepção de clima como a série de 

estados da atmosfera, em sua sucessão habitual. Tal pensamento, contrário às ideias 

predominantes na climatologia clássica de então, adota uma estratégia metodológica diferente, 

ao dar uma perspectiva geográfica preocupando-se com o mecanismo sequencial dos tipos de 

tempo atmosféricos. Estas inspirações epistemológicas estão presentes nos ensinamentos e 

princípios da escola brasileira de Climatologia Geográfica (ZAVATTINI, 2004). 

No desenvolvimento deste estudo, o fenômeno das chuvas é colocado em destaque. Tal 

elemento tem sua origem na natureza e é reconhecido historicamente, sendo uma variável 



amplamente estudada e que melhor representa a diversidade climática brasileira, devido a sua 

grande variabilidade temporal e espacial, em especial em regiões próximas à linha do Equador 

(NIMER, 1979), sendo um traço marcante no ambiente e de péssima distribuição anual, 

resultando em concentração sazonal das chuvas e períodos de estiagem. 

 Esta variabilidade característica da pluviosidade pode ser observada, entre outros, na 

bacia do Pardo, área em destaque na realização desta pesquisa, sendo ainda um dos mais 

importantes polos socioeconômicos do sudeste brasileiro e de grande produção agrícola em 

nível nacional (CPRM, 2002). Apesar de ter dentro de seus limites importantes cidades 

brasileiras, como é o caso de Ribeirão Preto – SP e Poços de Caldas – MG, a área é carente de 

estudos no âmbito da Climatologia Geográfica. 

 A bacia hidrográfica do Pardo possui uma área total aproximada de 35.720 Km e está 

inserida na porção nordeste do estado de São Paulo e no sul/sudoeste de Minas Gerais. 

Apresenta como principal drenagem o rio Pardo, sendo ele o principal tributário do rio Grande, 

formador do rio Paraná. Ainda, têm como principal afluente o rio Mogi-Guaçu. Ao longo de suas 

drenagens, existe um total de oito Usinas Hidrelétricas inventariadas e aprovadas, que ainda 

reforçam a importância estratégica desta região. A Figura 1 localiza e ilustra a bacia em questão. 

 

 

Figura 1 – Bacia hidrográfica do Pardo. 



 

Objetivos 

 

 A descrição precedente aponta para a importância de estudo com um enfoque 

geográfico. Pretende-se com a realização desta pesquisa enfatizar a capacidade de proporcionar 

uma visão integrada dos fenômenos climáticos a outros da esfera geográfica, pois embora a 

gênese dos episódios de chuva resida na dinâmica atmosférica regional, eles costumam ter 

diferentes repercussões a partir de um viés temporal e espacial, caso da dinâmica fluvial e suas 

inundações, a expansão urbana desordenada, ocupação das margens dos rios, entre outros. 

 Ainda, este artigo busca analisar de forma detalhada a disponibilidade e distribuição dos 

dados pluviométricos na bacia hidrográfica do Pardo e seu entorno, resultando em séries 

históricas contínuas de dados, possíveis de boa análise. Tal distribuição irá favorecer a escolha 

de anos-padrão que representem os extremos da bacia e ainda uma análise tempero-espacial 

das chuvas possibilitando a delimitação dos setores mais vulneráveis, do ponto de vista das 

cheias e inundações. Por fim, busca contribuir para o desenvolvimento de futuros estudos na 

área, complementares a este. 

 

Materiais e Métodos 

 

A área de estudo é compreendida, grosso modo, entre os paralelos de 20° e 23° latitude 

Sul e de 46° a 49° longitude Oeste, abrangendo toda a bacia hidrográfica do Pardo e seu 

entorno. Inicialmente, foi feito um levantamento das estações pluviométricas localizadas no 

interior da área de estudo através de inventário fornecido pela Agência Nacional de Águas (ANA, 

2012). 

Tais dados coletados foram compilados e analisados individualmente através de 

planilhas em nível mensal, por meio de um padrão previamente adotado, buscando identificar a 

série histórica completa para cada posto pluviométrico da área, e suas respectivas falhas. Meses 

que apresentaram dados completos ou até 10 falhas no total, foram considerados “bons” para 

análise posterior. Foram considerados “ruins” e posteriormente descartados os meses que 

apresentaram um número superior a 10 falhas, ou ausência total de dados. As falhas observadas 



em nível diário passaram por correção posterior, através da utilização de dados de três postos 

vizinhos. 

Do procedimento anterior foi possível confeccionar uma planilha geral contendo em suas 

linhas todos os postos pluviométricos da área, e colunas que representam em nível anual a série 

histórica de 1910 a 2011, cabendo ressaltar que o ano de 2012 estava em vigência durante a 

realização deste procedimento, motivo que o levou a ser descartado. A planilha adotou um 

padrão visual e numeral característico para facilitar posteriores análises. Os anos “bons” para 

análise receberam o número 1 em sua célula, e a coloração verde (ausência de falhas) ou 

amarela (até 10 falhas). Já os anos considerados “ruins” para análise, foram representados pelo 

número 0 e a coloração vermelha. 

O processo de escolha do período de estudo busca uma série histórica possível de boa 

análise, permitindo observar a dinâmica temporal das variáveis. A Organização Meteorológica 

Mundial (OMM, 2012) recomenda pelo menos 30 anos de dados climáticos ininterruptos para 

que se tenha uma confiabilidade na caracterização climática de uma área. Sendo assim, este 

estudo optou por buscar uma série de dados longa. A planilha geral permitiu observar a soma 

total de anos com dados, para cada posto pluviométrico, e foram elencados os que 

apresentaram 30 anos ou mais. Posteriormente, optou-se por selecionar somente os que 

apresentavam 30 anos ou mais de forma ininterrupta, não prejudicando assim o desenvolvimento 

da pesquisa. Tal planilha contribuiu bastante na análise do melhor período temporal de dados na 

área de estudo, auxiliando assim na escolha dos anos representativos na bacia. 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento deste estudo foram os softwares 

Microsoft Excel 2010 e Microsoft Access 2010. Já para a elaboração do material cartográfico, a 

fim e verificar a distribuição geográfica, foram utilizados os softwares Surfer 11 e Quantum GIS 

1.8. 

 

Resultados e Discussão 

 

O levantamento das estações pluviométricas registrou a existência de 1010 postos na 

área de estudo, porém destes somente foi possível ter acesso aos dados em 803 postos, que 

foram coletados para a análise da série histórica individual. Tal distribuição pode ser observada 

através da Figura 2, que se utiliza da localização geográfica fornecida para cada um dos postos. 



 

 

Figura 2 – Postos pluviométricos existentes e disponíveis na área. 

 

 Ambos os mapas apresentaram uma boa cobertura meteorológica para a área de 

estudo. Porém, há uma sensível redução na densidade dos postos que foi possíveis obter 

acesso aos dados, em comparação ao total existente. Através da observação, também é 

possível verificar uma menor densidade de postos no setor nordeste, região pertencente ao 

estado brasileiro de Minas Gerais. 

 A análise dos dados disponíveis foi realizada individualmente para todos os 803 postos, 

buscando verificar a consistência de tais dados, e as séries históricas ininterruptas existentes. 

Cabe ressaltar a impossibilidade de transcrever neste artigo as planilhas analisadas e 

principalmente a planilha geral utilizada para verificar individualmente a consistência anual de 

cada posto, pois a quantidade de dados analisados e a dimensão da planilha inviabiliza tal 

exposição, neste momento. 

 Do total de 803 postos, foi possível obter 303 postos pluviométricos com dados iguais ou 

superiores a 30 anos de dados, conforme processo de soma realizada pela planilha. Porém, tal 

processo não garante que a série de dados esteja ininterrupta. Deste número de postos obtidos, 

a partir de análise, foi possível verificar que somente 200 postos apresentam a série contínua, 

não apresentando falhas ao longo do período 30 anos ou superior, conforme a metodologia 

descrita para a análise. Também foi possível verificar, a partir do mapeamento realizado (e 



ilustrado pela Figura 3), que dos 200 obtidos, 84 estão inseridos dentro dos limites da bacia 

hidrográfica. 

 

 

Figura 3 – Postos pluviométricos de série histórica igual ou superior a 30 anos. 

 

 Aparentemente, e apesar da menor densidade comparada à distribuição anteriormente 

visualizada, os postos pluviométricos de série histórica igual ou superior a 30 anos apresentam 

uma boa distribuição geográfica em especial no estado de São Paulo, porém apresentam 

grandes áreas vazias no estado de Minas Gerais. Cabe ressaltar que, apesar do grande número 

de postos, nem todos apresentam a mesma série histórica de dados. 

 Buscando obter apenas um período temporal em comum, com a melhor distribuição de 

dados na área de estudo, e se possível com dados mais recentes, a planilha foi programada 

para calcular, a princípio, o número total de postos para cada uma das séries históricas de 30 

anos. Os resultados obtidos podem ser visualizados através de um gráfico ilustrado pela Figura 

4, que elenca em azul o número total de postos pluviométricos na área de estudo, e em 

vermelho os inseridos dentro dos limites da bacia. 



 

 

Figura 4 – Número de postos pluviométricos, conforme série histórica de 30 anos (iniciando em 

1933-1962 até 1982-2011). 

 

 A análise do gráfico permite verificar que as séries históricas de 1957-1986, 1959-1988 e 

1960-1989 apresentam o maior número de postos pluviométricos, sendo o total de 86 postos. 

Porém, ao verificar mais profundamente tal distribuição, ela não se concentra no interior dos 

limites da bacia hidrográfica. As séries históricas de 1966-1995 e 1967-1996, apesar de 

apresentar um número inferior de postos totais (82 e 83, respectivamente), apresentam 42 

postos pluviométricos dentro dos limites da bacia. Ainda, é possível ressaltar uma diminuição 

significativa de postos nos períodos mais recentes, porém tal fato pode ser atribuído a problemas 

na aquisição de tais dados por parte dos órgãos competentes, em sua grande maioria por estar 

desatualizado. 

 Avaliar o total de postos pluviométricos a princípio é interessante, porém a continuidade 

desse estudo necessita ainda visualizar a distribuição de tais postos na área de estudo, 

ressaltando o caráter eminentemente geográfico desta análise. Assim, foram confeccionados e 

analisados um total de 50 mapas, representando cada uma das séries do gráfico.  A 

apresentação de todas as figuras não é viável, face ao grande número gerado. Desta forma, a 

Figura 5 transcreve os períodos de 1957-1986 e 1967-1996, de maior densidade no número total 

de postos e de distribuição no entorno da bacia, respectivamente. 



 

Figura 5 – Postos pluviométricos: séries históricas de 1957-1986 e 1967-1996. 

 

 A distribuição mais nítida no período de 1967-1996, em especial dentro da área da bacia 

e entorno, enfatiza a importância da visualização geográfica dos dados. A presença de postos 

pluviométricos no estado de Minas Gerais e nas extremidades contribui também para um melhor 

conhecimento pluvial da bacia como um todo. Apesar de ser um período que não possui o maior 

número de postos pluviométricos totais, acabou sendo a melhor série histórica de 30 anos, após 

analisado todos os mapas, para a continuidade das análises, em especial em escalas sazonal, 

mensal e diária. 

 

Considerações Finais 

 

Os resultados obtidos através da realização da pesquisa evidenciam a melhor 

distribuição geográfica dos postos na série histórica de 1967-1996. Porém, outras séries também 

obtiveram uma boa distribuição, e também possíveis de se realizar futuros estudos detalhados. 

Ainda, há de ressaltar que este artigo limitou-se a séries históricas de 30 anos, porém nada 

impede que se realize tal procedimento para a busca de séries de dados mais longas, em 

especial em áreas tradicionais e de coleta mais antiga de dados pluviométricos. 



Na posse das considerações obtidas, os totais anuais de chuva deste período passarão 

por análises estatísticas tradicionais, interpolação através de isoietas e serão colocados em 

evidência os valores frequentes e habituais. Ressalta-se a importância de dar continuidade aos 

estudos nesta área, com aplicação em outras esferas geográficas. 

Tais resultados irão impulsionar a busca de três anos-padrões representativos dos 

extremos e do habitual desta série histórica, conforme procedimentos já adotados anteriormente, 

a citar Zavattini (2009), Boin (2000), Zandonadi (2009), entre outros estudos já consagrados. 

Selecionados, os anos serão analisados a partir de uma escala diária que permita observar 

detalhadamente os eventos extremos de forma integrada, ao considerar a circulação atmosférica 

regional atuante e, de forma detalhada, os tipos de tempo que mais riscos (chuvas intensas ou 

estiagens) provocam na bacia hidrográfica em questão. 
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