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ANÁLISE PLUVIOMÉTRICA  APLICADA  

AO ESTUDO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

AUTOR: JOÃO BATISTA PEREIRA CABRAL
Lic em Geografia - FIC

Dr. Geologia Ambiental – UFPR
Prof. Adj 3 – GEO/CAJ/UFG

 Compreender os modificações climáticas a nível

global e local (Chuva. Temperatura. Umidade);

 Analisar os processos erosivos nas bacias;

 Avaliar a taxa de infiltração da água no solo e

rochas

 Compreender a variabilidade espacial e temporal

Por que estudar os fatores pluviométricos ?
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Mudanças no estado da água na atmosfera

Fonte: www.aeroclubeparana.com .br/meteorologia

• Condensação processo pelo qual o vapor de água é convertido em gotas 

líquidas ou, a baixas temperaturas, em cristais de gelo – na atmosfera, o 

processo é visível sob a forma de nuvens

• Nuvem – aerossol constituído por uma mistura de vapor de ar, vapor de 

água e gotículas em estado líquido ou sólido

Precipitação: é toda água proveniente do meio

atmosférico e que atinge a superfície terrestre;

Precipitação: água da atmosfera depositada

na superfície terrestre.

 Formas: chuvas; granizo; neve; orvalho;

neblina; geada.

Conceitos
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Massa de ar úmido se eleva, a temperatura

diminui, vapor se condensa, gotas crescem e se

precipitam.

• tamanho das gotas

• nuvem: 0,02 mm

• chuva: 0,5 a 2 mm

Precipitação

A chuva tem três mecanismos fundamentais

de formação:

• chuva frontais ou ciclônicas;

• chuvas orográficas;

• chuvas convectivas térmicas.

Precipitação
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As chuvas Orográfica

Orográficas: ocorre no momento em que as

massas de ar úmidas são impedidas de

seguir seu trajeto pelos elementos do relevo,

como uma montanha, então as nuvens

ganham altitude e se agrupam provocando a

precipitação.

Orográficas longa duração e baixa

intensidade, abrangendo grandes áreas por

várias horas continuamente e sem

descargas elétricas.

Características das chuvas

Chuvas orográfica
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Precipitação Orográfica

Ocorre sempre no mesmo local

Chuvas orográfica

Convectivas: desenvolve quando a temperatura

está elevada e há uma grande evaporação, o vento

vertical leva o vapor para as altitudes ocasionando o

resfriamento, assim produz a precipitação ou chuva;

 Curta duração, alta intensidade, freqüentes

descargas elétricas e abrangência de pequenas

áreas.

Chuvas Convectivas
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Chuvas convectivas

 Convectivas: chuvas de verão ar quente sobe durante

o dia e chove à noite

Chuvas Convectivas
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Frontais: esse tipo de chuva tem sua origem a

partir do encontro entre uma massa de ar fria e

uma quente.

mais fortes que as orográficas abrangendo, porém,

como aquelas, grandes áreas, precipitando-se

intermitentemente com breves intervalos de

estiagem e com presença de violentas descargas

elétricas

Chuvas Frontais

Chuvas Frontais
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Chuvas Frontais

Energia: 
calor do 
sol

Energia

Resfriamento

Ponto de saturação ou 
algum mecanismo de 
resfriamento
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Causas da ascensão do ar úmido

Convergência horizontal

Pressão e vento agem para 
concentrar a afluência de ar 
em uma área particular, tal 
como uma área de baixa 
pressão

Ascensão frontal

Ocorre quando uma massa de 
ar relativamente aquecido 
encontra uma massa de ar 
frio. A massa de ar frio age 
como uma cunha e a massa de 
ar quente ascende

Barreira orográfica

Ocorre quando o ar, fluindo 
na direção de uma barreira 
orográfica (montanha) é 
forçado a subir para passar 
sobre ela

Convecção

Ocorre devido às diferenças 
de temperatura nas camadas 
verticais da atmosfera
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Formas de precipitação

Convectivas: o aquecimento desigual da superfície terrestre provoca o
aparecimento de camadas de ar com densidades diferentes, o que gera uma
estratificação térmica da atmosfera em equilíbrio instável. Se esse equilíbrio,
por qualquer motivo, for rompido (ventos, superaquecimento) ocorre uma
ascensão brusca e violenta do ar mais quente (e menos denso), capaz de atingir
seu nível de condensação, gerando as chuvas. Este tipo de precipitação é típico
das regiões tropicais, onde os ventos são fracos e a circulação de ar é
essencialmente vertical. Geralmente, as chuvas são intensas e de curta duração
– chuvas de verão
Orográfica: ocorre quando o ar quente e úmido, vindo, geralmente, do oceano
para o continente, é forçado a transpor barreiras de montanhas. O ar então se
eleva e se resfria, permitindo a condensação e a precipitação. As chuvas são de
baixa intensidade e longa duração. É comum na Serra do Mar
Ação frontal de massas: resulta na interação de massas de ar quentes e
frias que permite que o ar seja impulsionado para cima resfriando-o, resultando
na condensação de vapor, permitindo a ocorrência de chuvas. Geralmente, são
chuvas de longa duração e média intensidade, podendo ser acompanhadas de
ventos fortes. Compreende a maior parte do volume de água precipitado em
uma bacia

Granizo  pedras de gelo, tem origem no alto

das nuvens do tipo cúmulos, lugar onde a

temperatura é muito reduzida;

Tipos e Formas de Precipitação

Granizo
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Granizo

Neve: esse tipo de precipitação ocorre através

da baixa temperatura das nuvens (0ºC) e

promove congelamento do vapor de água

produzindo, dessa forma, pequenos cristais de

gelo. Ocorre com maior freqüência em climas

temperados e polares;

Neve
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Neve

Chuva: pode ocorrer durante o processo de

evaporação da água nas zonas

interpropicais do planeta, tal processo causa

chuvas abundantes, pode também se

desenvolver a partir do encontro de duas

massas de ar, sendo uma quente e outra

fria.

Chuva
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Chuva

Formas de precipitação
Formas de 
precipitação

Características Dimensão

Chuvisco ou 
garoa 
(drizzle, 
mizzle)

Fina precipitação de baixa intensidade (1mm/h)
parte evapora antes de chegar ao chão
Ocorre em oceanos e em regiões subtropicais, cobrindo 
grandes áreas

0.1 a 0.5 mm

Chuva (rain) Precipitação na forma líquida, que, geralmente, provém do 
derretimento de cristais de gelo
Leve: < 2.5 mm/h
Moderada: 2.5 – 7.6 mm/h
Intensa: > 7.6 mm/h

> 0.5 mm

Granizo (hail) Fragmentos irregulares de gelo. Durante a queda, as 
gotículas encontram camadas de diferentes temperaturas, 
resultando na mudança de estado físico 

> 5 mm

Orvalho (dew) São gotas de água, presentes nos objetos da superfície 
terrestre, decorrente da condensação do vapor de ar 
durante as noites claras e calmas, quando a temperatura cai

Neve (snow) Precipitação sob a forma de cristais de gelo hexagonais que, 
ao longo da queda, se juntam atingindo tamanhos variados

Geada (frost) Deposição de cristais de gelo nos objetos da superfície 
terrestre decorrente da condensação do vapor de ar quando 
a temperatura cai abaixo de 0o C

Tucci (2003)
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Medição de chuva

Pode-se quantificar a quantidade de chuva caída em um ponto 
qualquer por meio de um recipiente coletor de paredes retas e da 
medição da quantidade de água acumulada  

pluviógrafopluviômetro

28

Pluviometria

• Aparelho medidores 
cilíndricos (com área que 
pode variar de 100, 200, 
400 ou 1000 cm2) 
colocado de 1 a 1,5 m do 
solo, livre de obstruções. 
Valores com precisão de 
décimo de milimetro
obtidos por 

• P = 10 V/A 

• V (volume em cm3) A é a 
área cm2

• esquema

h

D >2h

obstrução
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Interferências na medição

 Local de instalação: Posicionar em áreas abertas, longe dos prédios e de 
vegetação alta
Características do coletor:

Material – alumínio anodizado, aço inoxidável, ferro galvanizado, fibra 
de vidro, bronze e plástico
Diâmetro – formato cilíndrico, para minimizar a ação dos ventos. 
Tamanho mais utilizado no Brasil é de 20 cm
Profundidade – baixa profundidade não permitem o uso do funil (que 
não permite o retorno da gota) e de alta profundidade são mais sensíveis 
à ação dos ventos

Nivelamento
Precisão das dimensões
Perda por evaporação

Pluviômetro

Registra a chuva acumulada – depende da 
capacidade do recipiente
O funil protege a água coletada contra radiação 
solar, diminuindo as perdas por evaporação
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Pluviômetros:

Medindo a chuva
Pluviômetro

Fonte : Sabesp

Pluviômetro
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Medida com :

• Pluviômetros - leitura diária às 7 horas

• Pluviógrafos

Precipitação:

Pluviógrafo de báscula (tipping bucket)

Formado por um funil e um recipiente

de perfil triangular dividido em dois

compartimentos que coletam pequenas

quantidades de água, um de cada vez,

semelhante ao movimento de uma

gangorra

Quando um compartimento enche, ele

desce e a água é descartada, enquanto

o outro recebe a água

Esse movimento alternado de

enchimento é acoplado a um circuito

elétrico que aciona o registrador, seja a

pena registradora ou o datalogger

Cada báscula, representa,

normalmente, 0,1 ou 0,2mm de água
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Pluviógrafo – pluviômetro de caçamba

Pluviógrafo

Fonte : Sabesp
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Fonte : Sabesp

Estação 

Pluviográfica 

com Telemetria

Estação Pluviográfica

Radar Meteorológico
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Radar

Radar
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Estações telemétricas

Formada por Plataformas de Coletas de Dados – PCD s que medem

o nível dos rios e a quantidade de chuva na região, transmitindo

informações através dos satélites brasileiros SCD1, SCD2 e CBERS

Redes hidrometeorológicas

Normalmente se usam dados pluviométricos coletados por um órgão

estatal ou regional;

Cada país dispõe de uma rede de pluviômetros e são estes dados que

são utilizados para qualquer estudo – raramente se instalam pontos de

medida individuais para uma investigação concreta

Rede de pluviômetros – deve estar adequadamente desenhada,

dependendo do relevo, da densidade populacional, do interesse para

obras hidráulicas, previsão de cheias, etc.

Como uma primeira aproximação, em áreas planas deve-se instalar um

pluviômetro a cada 250 km2, mas em áreas montanhosas, a densidade

deve ser maior
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Grandezas características

Altura pluviométrica (h): quantidade de chuva que cai em

uma determinada região, representada pela altura de água

acumulada no aparelho. Expressa, normalmente, em mm

Duração (t): intervalo de tempo decorrido entre o instante

quando se iniciou a chuva e o seu término. Expressa,

normalmente, em minutos ou horas

Grandezas características

Intensidade (i): velocidade da chuva, isto é, i = h/t.

Expressa, normalmente, em mm/h ou mm/min

Freqüência (F): número de ocorrências de uma

determinada precipitação no decorrer de um intervalo de

tempo fixo

Tempo de retorno, ou Período de Retorno ou Período de

Recorrência (Tr): representa o tempo médio de anos que a

precipitação analisada apresente o mesmo valor ou maior.
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• Altura ou lâmina de chuva – medida normalmente em milímetros

• 1 mm de chuva = 1 litro de água distribuído em 1 m2

• Intensidade da chuva é a razão entre a altura precipitada e o tempo de

duração da chuva.

• Grandezas:

– Duração

– Intensidade

– Freqüência

• Em Porto Alegre 40 mm de chuva é pouco se ocorrer ao longo de um

mês, mas é muito se ocorrer em 1 hora.

Grandezas características

Distribuição temporal e espacial

• A precipitação deve ter como definição o espaço 

e o tempo envolvido. 

• Quando obtida de um ponto é identificada como 

a chuva pontual

• Para se obter a chuva de uma bacia é necessário 

obter uma ponderação espacial por métodos 

como o de Thiessen e isoieta em cada intervalo 

de tempo;

• Caracterizada pelo total dentro de uma duração 

definida num histograma.

tempo

P, mm
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47

Distribuição Temporal

• A variação da precipitação no tempo é expressa pelo

hietograma.

• Uma série de precipitações ao longo do ano deve definir a

duração dos intervalos, p. ex diária, mensal ou mesmo

anual

• A série de precipitações mensais permite caracterizar a

sazonalidade climática do local. A série de precipitações

totais anuais caracteriza a série de longo período de chuvas

de um local.

Tempo Chuva
0 0
1 0
2 0
3 3
4 0
5 4
6 8
7 12
8 5
9 9

10 7
11 7
12 5
13 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0

Exemplo de Registro de Chuva
Distribuição Temporal
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• Tempo transcorrido entre o início e o fim do evento
chuvoso.

Distribuição Temporal

Início 03:00

Fim: 13:00

Duração = 10 horas

• Tempo transcorrido entre o início e o fim do evento
chuvoso.

Distribuição Temporal
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Tempo Chuva Chuva Acumulada
0 0 0
1 0 0
2 0 0
3 3 3
4 0 3
5 4 7
6 8 15
7 12 27
8 5 32
9 9 41

10 7 48
11 7 55
12 5 60
13 1 61
14 0 61
15 0 61
16 0 61
17 0 61
18 0 61
19 0 61
20 0 61
21 0 61
22 0 61
23 0 61
24 0 61

Chuva Acumulada
Distribuição Temporal

• Duração da chuva = 10 horas

• Total precipitado = 61 mm

• Intensidade média = 6,1 mm/hora

• Intensidade máxima = 12 mm/hora entre 6 e 7 horas

• Intensidade média do dia = 61/24 = 2,5 mm/hora 

Intensidade médiaDistribuição Temporal
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• Chuvas intensas são mais raras

• Chuvas fracas são mais freqüentes

• Por exemplo:

− Todos os anos ocorrem alguns eventos de 10 mm 

em 1 dia em Porto Alegre.

− Chuvas de 180 mm em 1 dia ocorrem uma vez a 

cada 10 ou 20 anos, em média.

FreqüênciaDistribuição Temporal

Curva intensidade-duração

Expressa a máxima intensidade de precipitação gerada

em diversos intervalos de tempo

Fundamental para o projeto de obras hidráulicas
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Belém Cuiabá

Porto Alegre Florianópolis

Chuvas médias mensais
Distribuição Temporal

• Apresentação em mapas

• Utiliza dados de postos pluviométricos

• Interpolação (Krigagem, Inverso da Distância

e outros)

IsoietasDistribuição Espacial
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Distribuição Espacial

Distribuição Espacial
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• Precipitação =  variável com grande heterogeneidade 

espacial

Precipitação média numa bacia
Distribuição Espacial

 Precipitações Média de uma Bacia (Métodos):

Média aritmética  processo mecânico;

Método de Thiessen  processo mecânico;

Método das Isoietas  critério de quem o aplica;

Determinam a altura média de uma precipitação

em uma área;

Método de calculo das Precipitações 

Média
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Média aritmética 

Consiste simplesmente em se somarem as

precipitações observadas nos postos que estão

dentro da bacia e dividir o resultado pelo número

deles.

Não recomendado para áreas com grandes

variações de precipitação bacias menores que

5.000 km2;

Para regiões planas ou levemente onduladas  com

postos pluviométricos uniformemente distribuídos;

Usado apenas para comparações.

Média aritmética (método mais simples)

 Precipitações Média de uma Bacia (Métodos):

Média aritmética

Onde:

h   é chuva média na bacia;

hi é a altura pluviométrica registrada em cada posto; 

n é o número de postos na bacia hidrográfica.          

n

h

h

n

i

i

1

Média aritmética (método mais simples)
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50 mm

66 mm

44 mm

40 mm

42 mm

Média aritmética (método mais simples)

• 66+50+44+40= 200 mm

• 200/4 = 50 mm

• Pmédia = 50 mm

50 mm

70 mm

120 mm

• 50+70= 120 mm

• 120/2 = 60 mm

• Pmédia = 60 mm

Obs.: Forte precipitação 

junto ao divisor não 

está sendo considerada

• Problemas da média

Média aritmética (método mais simples)
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Posto 1
1600 mm

Posto 2
1400 mm

Posto 3 
900 mm

Média aritmética (método mais simples)

Posto 1
1600 mm

Posto 2
1400 mm

Posto 3 
900 mm

900

1000

1200
1300

1700
1400 1200

1100

1700
1600

1500

SIG

Média aritmética (método mais simples)
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Método de Thiessen

Traçado dos polígonos de Thiessen é absolutamente objetivo – não 

requer subjetividade

Não considera a influência do relevo

total

nn
m

S

PSPSPS
P

...2211

http://www.piercecollegeweather.com/flash/Thiessen.swf

Os postos são unidos por linhas retas, que dividem

a área total em uma série de triângulos;

São baixadas perpendiculares ao meio dessas

linhas, formando-se uma série de polígonos;

Aceita estações fora da bacia hidrográfica;

Aceita programas computacionais;

Método de Thiessen
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 Precipitações Média de uma Bacia (Métodos):

Método de Thiessen

Os polígonos são traçados da seguinte forma:

Dois postos adjacentes são ligados por um segmento

de reta;

Traça-se a mediatriz deste segmento de reta. Esta

mediatriz divide para um lado e para outro, as regiões

de “domínio”.

Método de Thiessen

Método de Thiessen
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 Precipitações Média de uma Bacia (Métodos):

Método de Thiessen

Método de Thiessen

• Polígonos de Thiessen

50 mm

70 mm

120 mm

Áreas de influência de

cada um dos postos

n

1i

ii PaP

ai = fração da área da bacia 
sob influencia do posto I

Pi = precipitação do posto i

Precipitação média 
por Thiessen

Método de Thiessen
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50 mm

120 mm

70 mm

82 mm75 mm

Método de Thiessen

50 mm

120 mm

70 mm

82 mm75 mm

1 – Linha que une dois 

postos pluviométricos 

próximos

Definição dos 
Polígonos de Thiessen
Método de Thiessen
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50 mm

120 mm

70 mm

82 mm75 mm

2 – Linha que divide ao

meio a linha anterior

Definição dos 
Polígonos de Thiessen
Método de Thiessen

50 mm

120 mm

70 mm

82 mm75 mm

2 – Linha que divide ao

meio a linha anterior

Região de influência

dos postos

Definição dos 
Polígonos de Thiessen
Método de Thiessen
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50 mm

120 mm

70 mm

82 mm75 mm

3 – Linhas que unem

todos os postos

pluviométricos vizinhos

Definição dos 
Polígonos de Thiessen
Método de Thiessen

50 mm

120 mm

70 mm

75 mm 82 mm

4 – Linhas que dividem

ao meios todas as

anteriores

Definição dos 
Polígonos de Thiessen
Método de Thiessen
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50 mm

120 mm

70 mm

75 mm 82 mm

5 – Influência de

cada um dos postos

pluviométricos

Definição dos 
Polígonos de Thiessen
Método de Thiessen

50 mm

120 mm

70 mm

75 mm 82 mm

5 – Influência de

cada um dos postos

pluviométricos

Método de Thiessen
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50 mm

120 mm

70 mm

75 mm 82 mm

5 – Influência de

cada um dos postos

pluviométricos

Definição dos 
Polígonos de Thiessen
Método de Thiessen

50 mm

120 mm

70 mm

75 mm 82 mm

5 – Influência de

cada um dos postos

pluviométricos

Definição dos 
Polígonos de Thiessen
Método de Thiessen
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50 mm

120 mm

70 mm

75 mm 82 mm

5 – Influência de

cada um dos postos

pluviométricos

Definição dos 
Polígonos de Thiessen
Método de Thiessen

50 mm

120 mm

70 mm

75 mm 82 mm

5 – Influência de

cada um dos postos

pluviométricos

40%

30%

15%

10%

5%

82.1,075.05,050.3,070.4,0120.15,0P

Definição dos 
Polígonos de Thiessen
Método de Thiessen
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50 mm

120 mm

70 mm

75 mm 82 mm

• Média aritmética = 60 mm

• Média aritmética com 

postos de fora da bacia = 

79,4 mm

• Média por polígonos de 

Thiessen = 73 mm

Precipitação médiaMétodo de Thiessen

Método de isoietas

Valor das isolinhas: depende do período considerado e da extensão da zona de 
estudo
isoietas anuais - curvas de 100 em 100mm
isoietas diárias – curvas de 10 em 10 mm (eventos extremos)
 zona com deficiência de dados: curvas de nível e variação da precipitação com 
a altitude
Mapa de isoietas

Representa a distribuição espacial da precipitação para um período 
considerado

total
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http://www.piercecollegeweather.com/flash/Isohyet.swf
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• Isoietas são linhas indicativas de mesma altura

pluviométrica. Podem ser consideradas como “curvas

de nível de chuva”;

 O espaçamento entre eles depende do tipo de estudo,

podendo ser de 5 em 5 mm, 10 em 10 mm, etc;

O traçado das isoietas é feito da mesma maneira que se

procede em topografia para desenhar as curvas de nível,

a partir das cotas de alguns pontos levantados.

Método de isoietas

Descreve-se a seguir o procedimento de traçado das isoietas:

 1º. Definir qual o espaçamento desejado entre as isoietas.

 2º. Liga-se por uma semi-reta, dois postos adjacentes, colocando suas

respectivas alturas pluviométricas.

 3º. Interpola-se linearmente determinando os pontos onde vão passar as

curvas de nível, dentro do intervalo das duas alturas pluviométricas.

 4º. Procede-se dessa forma com todos os postos pluviométricos

adjacentes.

 5º. Ligam-se os pontos de mesma altura pluviométrica, determinando

cada isoieta

Método de isoietas
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• 6º. A precipitação média é obtida por:

Onde:

P é a precipitação média na bacia (mm); 

Pi é a média aritmética das duas isoietas seguidas i
e (i + 1) ;

Ai é a área da bacia compreendida entre as duas 
respectivas isoietas (km2);

A é a área total da bacia (km2).

A

AP

P

n

i

ii

1

Método de isoietas

Método de isoietas
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• Planialtimetrando as áreas entre as isoietas adjacentes 

a precipitação média é calculada pela equação de

Thiessen, onde:

• A áreas entre as isoietas sucessivas;

• P precipitações médias nas respectivas áreas;

Método de isoietas

 Precipitações Média de uma Bacia (Métodos):

Métodos Thiessen e das Isoietas

 Vantagem: postos situados à pequenas

distâncias e do outro lado do contorno da

bacia hidrográfica são considerados;

Métodos
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• Preenchimento de falhas (intervalo mensal; intervalo 

anual)

Y X1 X2 X3

120 74 85 122

83 70 67 93

55 34 60 50

- 80 97 130

89 67 94 125

100 78 111 105

• Posto Y apresenta falha

• Postos X1, X2 e X3 tem 
dados.

• Ym é a precipitação média 
do posto Y

• Xm1 a Xm3 são as médias 
dos postos X

Ym
3Xm

3PX

2Xm

2PX

1Xm

1PX

3

1
PY

• PX1 a PX3 são as precipitações nos postos X1 a X3 no intervalo 
de tempo em que Y apresenta falha.

• PY é a precipitação estimada em Y no intervalo que apresenta 
falha.

• Preenchimento de falhas (intervalo mensal; intervalo 

anual)
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Correlação entre chuvas anuais
• Preenchimento de falhas (intervalo mensal; intervalo 

anual)

• Preenchimento de falhas (intervalo mensal; intervalo 

anual)
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• Se a correlação entre as chuvas de dois postos

próximos é alta, eventuais falhas podem ser

corrigidas por uma correlação simples.

• O ideal é utilizar mais postos para isto.

– Método da ponderação regional

• Preenchimento de falhas (intervalo mensal; intervalo 

anual)

• Erros grosseiros

• Erros de transcrição

• "Férias" do observador

• Crescimento de árvores em torno do pluviômetro

• Mudança de posição

• O método Dupla Massa

Problemas nas análises das 

Precipitações
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Estudo de caso de Precipitação na bacia da UHE Barra 
dos Coqueiros – Goiás/Brasil

Equipamentos para estudo de precipitação

PluviógrafoPluviometro Caseiro
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Índice Médio Anual de Precipitação na bacia 

Período de 1980 a 2010 Período de 2010 a 2011 

0

100

200

300

400

500

600

SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

Fazenda Pedra Branca

Fazenda Pingo de ouro

Fazenda Rio claro

Fazenda Matriz

Fazenda Coqueiro

F. Cervo da Guariroba

Fazenda Santa Maria

Fazenda Sucuri

Distribuição Pluviométrica Mensal no período de setembro 

de 2010 a agosto de 2011
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Análise Pluviométrica

Período úmido
Outubro a Março

Período Seco
Abril a Setembro

Estudo de caso de Temperatura e Umidade na RPPN 
Pousada da Araras – Goíás/Brasil
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Equipamentos para estudo de temperatura e umidade

Data logger

Análise topoclimática

Perfil esquemático do estudo topoclimático da RPPN Pousada das araras  - Goiás/Brasil
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Temp Máxima

Variação espacial, da temperatura máxima, mínima, umidade 

máxima e mínima do ar, no mês de maio de 2010 .

Temp Mim

Umid Máxima Umid Mínima

Estudo de caso da Precipitação na bacia da UHE 
Cachoeira Dourada – Goiás/Brasil
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Relação entre aspectos físicos da bacia

Os valores de erosividade da chuva

(fator - R) são obtidos por intermédio

do método proposto por Wischmeier

e Smith (1978), e adaptados para as

condições brasileiras por Lombardi

Neto e Moldenhauer (1977), que

propuseram a seguinte equação.

EI30 = 67,355 (r2 / P)0,85 onde:

EI30 = média mensal do índice de

erosividade, em MJ.mm/(ha.h);

r = média dos totais mensais de

precipitação, em mm;

P = média dos totais anuais de

precipitação, em mm,

Valores de erosividade a partir do estudo da
precipitação na bacia da UHE Cachoeira Dourada –
Goiás/Brasil
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O cálculo do valor de intensidade

pluviométrica para cada estação pode

ser obtido a partir da seguinte

equação:

Intensidade Pluviométrica =

Precipitação média anual/ Número de

dias com chuva/30*

Método: Crepani et al 1996.

Índice de vulnerabilidade ambiental a partir do estudo
da precipitação na bacia da UHE Cachoeira Dourada –
Goiás/Brasil

Calcule a precipitação média da Precipitação:

A) 78 mm

B) 84 mm

C) 64 mm

Exercício
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• Preencha a falha da tabela de precipitação atual

Ym
3Xm

3PX

2Xm

2PX

1Xm

1PX

3

1
PY

Y X1 X2 X3

100 70 80 110

80 58 72 91

52 31 60 50

75 78 95 120

83 61 90 120

90 68 100 100

Y X1 X2 X3

120 74 85 122

83 70 67 93

55 34 60 50

- 80 97 130

89 67 94 125

100 78 111 105

Média Atual

80
98

130

83

97

61

80

3

1
PY

R: ?

Ano Posto A Posto B Posto C

1986 1658 1672 1685

1987 1158 1104 1226

1988 1161 1264 1213

1989 1301 1484 1392

1990 926 1000 1330

1991 1784 1720 1771

1992 1854 1850 1852

1993 1233 1250 1751

1994 1494 1396 1382

1995 1600 1850

1996 1411 1649 1887

1997 1709 1862 2014

1998 1258 1329 1399

1999 1348 1358 1369

2000 1602 1681

2001 1350 1278 1153

• Preencha a falha da tabela de precipitação


