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RESUMO 

Estudar e analisar a quantidade de precipitação que um determinado local registra é 

importante para análises de fatores que afetam de alguma forma a população que ali reside como, 

por exemplo, a escassez de água, enchentes, entre outros. O verão de 2013/2014 foi um dos mais 

secos dos últimos 50 anos no Estado de São Paulo. Frente ao cenário de escassez hídrica que se 

caracteriza, o objetivo desse trabalho é estimar a quantidade de precipitação acumulada no período 

na região hidrográfica do Alto Paranapanama (UGRHI-14), importante polo agrícola e hidroelétrico 

do Estado de São Paulo. Uma maneira para estimar a quantidade de precipitação em determinado 

local é a partir de dados coletados via satélites, sendo que o satélite TRMM (Tropical Rainfall 

Measuring Mission) será o utilizado. Através de Sistemas de Informações Geográficas, pretende-se 

mapear os níveis de precipitação e compara-los a média dos últimos 11 anos no período para 

verificar possíveis impactos da diminuição dos índices pluviométricos na organização do espaço da 

região. Observou-se que o ano de 2013 recebeu o menor índice de precipitação em relação aos onze 

anos anteriores, sendo a porção leste a área mais crítica no que diz repeito a escassez de chuva. 

Palavras-chave: Escassez, precipitação, bacia hidrográfica do Alto Paranapanema. 

 

ANALYSIS OG VARIATIONS OF PRECIPITATION IN A 

HYDROGRAPHIC REGION OF THE ALTO PARANAPANEMA (UGRH-14) 

IN THE SUMMERS SINCE 2001 TO 2013 
ABSTRACT 

Studies the precipitation amount that a certain location records is important for analyze 

factors that somehow affect the population living there, like, for instance, water shortage, floods, 

and others. The summer of 2013/2014 was one of the driest ever record in São Paulo State. From 

the water shortage scenario configuration, the aim of this work was estimate the accumulated 

precipitation rate in the period in the hydrographical region of Alto Paranapanema (UGRHI-14), 

important agricultural and hydroelectrically centers of São Paulo State. One form to estimate the 

amount of precipitation in certain location is using data collected by satellites, being the TRMM 

(Tropical Rainfall Measuring Mission) used in this study. Using Geographical Information Systems 

(GIS), precipitation rates were mapped using geostatistical techniques. The results were compared 

with the last 11 years average to verify possible impacts in the deacreasing precipitation rates in the 

spatial organization of the region. The percentual differences in the precipitation rates vary from -
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35% to +15% in certain regions. It was observed that the year of 2013 got the lowest preciptation 

rate among its eleven previous years, the east area was in the most critical sitiation on the aspect of 

water scarcity. 

 

 

Key-words: Water shortage, precipitation, Alto Paranapanema watershed. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A questão da diminuição da disponibilidade de água presente no cotidiano de grande parte da 

população é uma pauta que deve receber maior atenção por parte dos consumidores desse bem  

 

natural e o ativo engajamento de estudiosos e órgão públicos para que sejam encontradas medidas 

mitigadoras em relação ao problema. A discussão torna-se necessária tanto em escala global quanto 

em escala regional, devendo ser relacionados fatores que podem ou não contribuir para a redução da 

quantidade de água e, em seguida, por em prática certas medidas mitigadoras. 

 

A bacia hidrográfica possui uma importante atuação e relação quando o assunto tratado 

refere-se à água, por ser “(...) uma área de captação natural da água da precipitação que faz 

convergir os escoamentos para um único ponto de saída, seu exutório” (TUCCI, 2007). 

 

A bacia hidrográfica do Alto Paranapanema (Figura 1) tem como principais recursos de água 

o próprio Paranapanema e o rio Itararé. Os municípios que fazem parte da bacia apresentada são: 

Anagatuba, Arandu, Barão de Antonina, Bernardino de Campos, Bom Sucesso de Itararé, Buri, 

Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Cerqueira César, Coronel Macedo, Fartura, Guapiara, 

Guareí, Ipaussu, Itaberá, Itaí, Itapetininga, Itapeva, Itaporanga, Itararé, Manduri, Nova Campina, 

Paranapanema, Pilar do Sul, Piraju, Ribeirão Grande, Riversul, São Miguel Arcanjo, Surutaiá, 

Taquarituba, Taquarivaí, Tejupá, Timburi. 

 

O ano de 2013 foi marcado por uma grave escassez de água no estado de São Paulo, causada 

principalmente pela ausência de chuvas em determinadas regiões. A falta de chuva somada à 

ineficiência da administração dos recursos e da gestão dos espaços pelos órgãos públicos, em 

conjunto com o uso exacerbado da água, para fins domésticos, fins de produção, entre outros, 

apresentou um quadro de séria comoção social, evidenciando a falta de cuidado que a população 

teve em preservar esse bem natural. 

A UGRH-14 tornou-se com o passar dos anos um polo turístico, devido à presença de 

represas que são utilizadas para recreação, com o investimento de hotéis e risortes nas áreas 

próximas a essas represas. O turismo auxilia do desenvolvimento da economia da região, devido a 

um maior contingente de pessoas que circulam na área, consumindo alimentos muitas vezes 

provenientes da própria produção agropecuária da região, em conjunto com artesanatos, 

hospedagem, entre outros fatores que contribuem para o progresso econômico da UGRH-14.  

A região hidrográfica do Alto Paranapanema sofreu impactos negativos advindos da 

diminuição da quantidade de precipitação em 2013. A agricultura, a pesca, a recreação em represas, 

geração de energia, a contaminação dos recursos hídricos e a ineficiência no saneamento básico são 

alguns segmentos que sofreram determinados impactos que prejudicaram a economia de certos 

produtores rurais e de pescadores, o aumento do custo na utilização da energia elétrica, a 

diminuição no turismo às represas, o acúmulo de resíduos sólidos que contaminam a água que era 

passível de uso, entre outros fatores.  
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A partir dos fatores explanados, o objetivo do artigo consistiu em estimar a precipitação 

acumulada na região hidrográfica do Alto Paranapanema (UGRHI-14) no período do verão (22 de 

dezembro a 21 de março) de 2013/2014, a partir de dados coletados pelo satélite TRMM, e 

comparar o cenário com a média dos últimos 11 anos para o mesmo período.  

 

Após a exposição e análise dos mapas, discussões sobre as consequências da escassez de 

água no local em estudo foram feitas, envolvendo fatores econômicos, sociais e políticos.  

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

A bacia do Alto Paranapanema localiza-se à Sudoeste do Estado de São Paulo, entre as 

coordenadas 23° e 24º 23’ de latitude sul e 49° 42’ e 47° 22’ de longitude oeste (Figura 2). 

 
Figura 1: Localização da área de estudo 

 

A partir de informações coletadas do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos- ALPA 

2013, a região da bacia hidrográfica do Alto Paranapanema conta com uma população de 

aproximadamente 732 mil habitantes, sendo que a área urbana apresenta uma população de 577 mil 

habitantes aproximadamente e a rural 144 mil. No local encontra-se como principais rios o rio Santo 

Inácio, Jacu, Guareí, Itapetininga, Turvo, Itararé, Taquari, Apiaí-Açu, Paranapitanga e das Almas, 

sendo os afluentes. O rio principal é o rio Paranapanema. 

Para que a análise sobre a ausência de chuva e os impactos provocados fosse iniciada, a 

utilização do satélite TRMM fez-se necessária, o qual apresenta uma proficiência grande por gerar 

estimativas de três em três horas.  

Houve a coleta das estimativas pluviométricas acumuladas dos verões (22 de dezembro a 21 

de março) entre os anos de 2001 a 2011 e 2013 da região que engloba a bacia hidrográfica estudada. 

Estatísticas descritivas foram calculadas com referência nas médias interpoladas dos anos de 

2001 a 2011 e 2013, sendo a média, mediana, desvio padrão, amplitude, variância e assimetria os 

elementos calculados. 

 

A variografia dos dados do TRMM foi realizada no módulo Spatial Analyst do ArcGIS, sendo 

que características do modelo, patamar, efeito pepita e anisotropia foram ajustadas para que o 
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produto final atingisse a melhor forma possível. Não foi aceito o ajuste automático fornecido pelo 

software. O ajuste considerou a variância amostral e a variância estrutural dos dados.  

Após o ajuste dos variogramas os valores foram interpolados pelo método de Krigagem 

Ordinária gerando, posteriormente, os doze mapas que apresentam as médias de precipitação de 

cada ano. Esse método é caracterizado, basicamente, como um método estatístico espacial de 

interpolação de dados, sendo que, foi apresentado no presente artigo o mapa das médias das 

precipitações dos anos de 2001 a 2011 e outro mapa representando a diferença da quantidade de 

precipitação entre o verão de 2013 e a média dos onze anos anteriores. 

Utilizando ainda os dados interpolados dos verões de 2001 a 2013, uma técnica algébrica 

foi implantada utilizando a função raster calculator do ArcGis para obtenção do percentual de 

precipitação incidente na área de estudo em relação a média dos últimos 11 anos 

(SAFRE;MANZIONE. 2015) conforme a Equação 1: 

 

            
                           

                            
     (1) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Estatísticas descritivas 
 

O menor valor encontrado na média aritmética foi em 2013, registrando aproximadamente 

550 mm, fato que é justificado por ser o ano que apresentou menores índices pluviométricos no 

período no verão.  Já o maior valor da média é encontrado no ano de 2009, o qual atinge a marca de 

797,51 mm.  

Ao comparar a média de 2013 com a média dos onze anos anteriores encontra-se uma 

variação de 162,85 mm. 

Em 2010 foi encontrado o valor mais alto da mediana (811,88). Já em 2013, encontrou-se o 

menor valor, com aproximadamente 447 mm. 

A maior variação em relação à média (desvio padrão) esteve presente no ano de 2009, com 

156,68 mm. A menor variação foi registrada em 2013, com apenas 69,63 e na relação da média do 

ano de 2001 a 2011, com 25,84 mm, variações essas justificadas pela maior e menor quantidade de 

precipitação, respectivamente, recebida no verão.  

O valor da maior amplitude ocorreu no ano de 2009, fato esperado por conta de esse ano ter 

registrado o maior índice pluviométrico dentre os demais anos. Fato semelhante ocorreu em 2013, 

que contou com a menor amplitude justamente por comportar a menor quantidade de precipitação 

em relação aos outros onze anos.  A maior variância encontrou-se no ano de 2009, com 24406,41 e, 

a variância mais baixa corresponde ao ano de 2013, com 4820,69.  

Em relação à assimetria, os anos que contaram com uma assimetria negativa são 2001, 2004, 

2005, 2008 e 2010, com os demais anos apresentando assimetria positiva (Figura 3). No que 

concerne à curtose, observou-se que o grau de alongamento de todos os anos é platicúrtico, ou seja, 

“tem valores para curtose inferiores a 3,0”.  

3.2 Variograma 

O modelo utilizado na elaboração de todos os mapas foi o gaussiano, por explorar de forma 

eficiente a variável analisada. O Alcance, de acordo com Camargo, 1998, é “à distância dentro da 

qual as amostras apresentam-se correlacionadas espacialmente”, sendo que em todos os mapas 

construídos o alcance atingiu a marca de 2,25 Km.  
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O patamar por ser, de acordo com Camargo, 1998, o valor do variograma correspondente ao 

seu alcance, demonstrou um maior valor atingido no mapa do ano de 2007, com aproximadamente 

29419,0. O menor índice registrado foi em 2013 com a marca de 4627,8. 

 O efeito pepita encontrado nos mapas construídos não ultrapassa a marca de 3600, e 

apresenta uma descontinuidade mínima em 2013, com o valor de 1220. 

A ausência de anisotropia em todos os anos indica que as variáveis possuíam variabilidade 

simétrica em todas as direções. 
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3.3 Média dos mapas interpolados entre os anos de 2001 a 2011 

 

 

Figura 2: Média de precipitação dos verões entre 2001 a 2011 na UGRH-14. 

A porção oeste da bacia é a área que apresentou a menor quantidade de precipitação, em 

municípios como Itaporanga, Riversul, Barão de Antonina e Coronel Macedo, com 

aproximadamente 522 mm. Já a área central e leste contaram com os maiores índices, área essa que 

compreende os municípios de Buri, Itapetininga, Capão Bonito, Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, 

Ribeirão Grande Apiaí, Itatinga, Guarei, entre outros, representados pelas cores amarelo, verde e 

azul, na Figura 2. 

 

 

3.4 Diferença entre o total precipitado no verão 2013/2014 e a média das precipitações 

(2001 a 2011) na UGRH-14 

 

Ao analisar os mapas e o variograma, foi possível identificar, de uma maneira geral, a 

diminuição da quantidade de precipitação no ano de 2013 em certos municípios, quando 

comparados aos onze anos anteriores. Para verificar a variação percentual entre os totais 

precipitados nos dois períodos de análise, os dois planos de informação foram comparados, 

expondo em seu conteúdo a alteração da quantidade de chuvas que o verão de 2013 sofreu em 

relação ao verão dos onze anos anteriores. (Figura 3). 
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Figura 3: Diferença da média de precipitação entre o verão de 2013 e os verões de 2001 a 2011, na UGRH-14. 

De um modo geral, a respectiva bacia hidrográfica apresentou uma considerável diminuição 

na sua quantidade de precipitação na maioria de seus municípios, recebendo aproximadamente 

39mm a menos de chuva do que a média dos dez anos anteriores. Em municípios como Pardinho, 

Guarei e Torre de Pedra é observado o registro da menor quantidade de precipitação, estendendo-se 

ao longo da cabeceira da bacia, que comporta os municípios de São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul 

Na porção central, houve uma leve tendência de aumento da quantidade de chuvas, onde se localiza 

Buri, Capão Bonito, Paranapanema.  

A extremidade esquerda, representada pela cor azul, conta com municípios que receberam 

uma maior quantidade de chuvas em relação aos verões dos onze anos anteriores, com 

aproximadamente 14% a mais no índice de precipitação, local onde está a cidade de Ipaussu, 

Fartura, Coronel Macedo, Itaporanga, entre outras.  

A redução nos níveis de precipitação, principalmente nas cabeceiras da bacia, acaba por 

comprometer todo o fornecimento de água para os diversos usos que a UGRHI-14 apresenta. 

Mesmo municípios localizados no exutório da bacia, onde foi verificado um aumento relativos na 

precipitação, vem a sofre com a diminuição da precipitação nas cabeceiras da bacia por haver 

represamento nas barragens do Rio Paranapanema, visando a geração de energia e diminuição nas 

vazões do rio. Trabalhando com vazões mínimas, a água dos cursos d’água da bacia perdem não só 

em quantidade, mas também em qualidade, comprometendo o aproveitamento dos rcursos hídricos 

em diversos municípios. 

 

4. CONCLUSÕES 

A partir das estimativas coletadas a respeito da precipitação na UGRH-14 na bacia 

hidrográfica do Alto Paranapanema, conclui-se que, ao comparar o verão de 2013 com a média dos 

onze verões anteriores, houve uma diminuição na quantidade de precipitação, sendo que a porção 

leste é o perímetro mais crítico. 

A variabilidade espacial das chuvas na região apresentou dependência espacial, com um 

alcance de 2,25 Km.  
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A interpolação dos dados coletados pelo satélite TRMM e a sua demonstração em mapas 

atingiu o objetivo proposto, o de auxiliar no entendimento das informações compartilhadas para a 

realização de uma posterior análise, dando uma maior dimensão espacial acerca da quantidade de 

precipitação de cada local. 

O método da Krigagem ordinária foi eficiente no processo de interpolação, respeitando a 

média do conjunto de dados originais com variância mínima. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

CAMARGO, E.C.G. Geoestatística: fundamentos e aplicações. In: Câmara, G.; Medeiros, J.S, 

(org.). Geoprocessamento para projetos ambientais. 2ª edição – Revisada e Ampliada. São Jose dos 

Campos, SP. 1998, cap. 5, p. 01-36 

 

GONÇALVES, V. SANTAROSA, L. NICOLETE, D. RAMIRES, T. Distribuição espacial da 

precipitação acumulada no verão 2013/14 nas áreas de afloramento do Sistema Aquífero Guarani 

no Estado de São Paulo. In Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, 

João Pessoa-PB, Brasil, 25 a 29 de abril de 2015, INPE 

 

JACOB, A. A. A Krigagem como Método de Análise de Dados Demográficos, 2002 Disponível em 

<http://www.abep.nepo.unicamp.br/> Acesso em: 22 de maio de 2015- Utilizado como fonte 

bibliográfica 

 

PIROLI, E.L. Geoprocessamento aplicado ao estudo do uso da terra das áreas de preservação 

permanente nos corpos d’agua da bacia hidrográfica do Rio Pardo. 2013. 150 f. Tese (Livre 

Docência em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento), Universidade Estadual Paulista, 

Ourinhos, 2013 

 

 SAFRE, A. MANZIONE, R Estimativa da precipitação na bacia do Rio Pardo no verão 2013/14 e 

seus efeitos nos municípios da UGRHI – 17. In Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 

Remoto - SBSR, João Pessoa-PB, Brasil, 25 a 29 de abril de 2015, INPE 

 

SIGRH. Relatório de situação dos recursos hídricos das bacias hidrográficas do estado de São 

Paulo unidade de gerenciamento de recursos hídricos – Alto Paranapanema UGRH-14, 2013 

 

TUCCI, C. E. M. Hidrologia. Ciência e aplicação. 2007. 4 ed. Porto Alegre: UFRGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


