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RESUMO ---Este artigo apresenta uma metodologia de análise preliminar de dados climatológicos 
que tem como objetivo a identificação de erros decorrentes de leitura e armazenamento de dados, 
bem como defeito de equipamentos. A metodologia foi aplicada nas estações pertencentes à Bacia 
Representativa de Juatuba localizada no Estado de Minas Gerais, na região Sudeste do Brasil. Os 
dados climatológicos analisados foram: evaporação de Piché e do tanque Classe A, velocidade do 
vento registrada em anemômetro elevado e de superfície, temperatura do ar e da água medida do 
tanque Classe A, temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido e umidade relativa.  

ABSTRACT ---This paper presents a methodology of preliminary analysis of climatological data. 
This analysis intends to identify errors of observations and equipment faults. This methodology was 
applied in stations of Juatuba representative basin, located in Southeast Brazilian Region in Minas 
Gerais State. The climatological data analysed were: Piché and Classe A pan evaporation, wind 
velocity at 2 meters high and at the surface, air temperature and water temperature at the Classe A 
pan, wet and dry bulb temperatures and relative humidity. 
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INTRODUÇÃO 

A operação das redes hidrometeorológicas requer o acompanhamento constante das 

informações que chegam do campo visando à identificação de erros decorrentes de leitura e 

armazenamento de dados e de defeitos dos equipamentos. Este acompanhamento permite a correção 

dos problemas, garantido a qualidade dos dados coletados.  

No Brasil o Instituto Nacional de Meteorologia-INMET é o órgão responsável pela operação 

da rede meteorológica, já a Agência Nacional de Águas-ANA é responsável pela rede hidrológica.  

Nas estações do INMET são monitorados diversos parâmetros climatológicos com uma 

freqüência de três vezes ao dia: 9, 15 e 21 horas na maior parte do Brasil. Em algumas estações 

existem equipamentos automáticos que possibilitam maior freqüência na coleta das informações. Os 

dados do INMET são coletados e tratados por este órgão e disponibilizados na forma de normais 

climatológicas aos usuários. 

A ANA possui uma rede bastante densa de estações pluviométricas, algumas com aparelhos 

registradores de chuva. Em alguns locais existem estações climatológicas. Nestas estações além de 

precipitação, são monitorados os seguintes parâmetros: evaporação, velocidade do vento, umidade 

relativa, temperatura do ar, insolação e radiação solar. Os dados da ANA são coletados, 

consolidados e as séries diárias disponibilizadas na internet para os usuários em geral. 

O presente artigo descreve alguns métodos para realizar a análise preliminar dos dados 

climatológicos coletados mensalmente nas estações da ANA. Esses métodos objetivam identificar 

os erros grosseiros que possam existir nessas séries. A metodologia descrita foi aplicada aos dados 

climatológicos da bacia representativa de Juatuba localizada próxima a região metropolitana de 

Belo Horizonte. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia proposta para análise preliminar de dados climatológicos contempla as 

seguintes variáveis: Temperatura máxima e mínima do ar; Temperatura máxima e mínima da água 

registrada no tanque Classe A; Velocidade do vento registrada no anemômetro elevado e de 

superfície; Temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido; Evaporação de Piché e Evaporação do 

tanque Classe A. 

 

Temperatura máxima e mínima do ar 

As temperaturas máxima e mínima do ar são obtidas através de termômetros de máxima e 

mínima de coluna de mercúrio que ficam dentro de um abrigo meteorológico instalado de acordo 



 

com as normas definidas pela Organização Meteorológica Mundial-OMM (Figura 1). Nestes 

termômetros são registradas as temperaturas máxima e mínima do ar observadas nas últimas 24 

horas, no caso da rede operada pela ANA. 

A metodologia proposta para a análise preliminar destas variáveis consiste em: 

• Comparação entre a temperatura do ar máxima e mínima diária, sendo que: Tmáx > Tmín; 

• Comparação com registros gráficos; 

• Identificação dos valores característicos máximo e mínimo diários observados na série e 

definição de uma faixa de aceitação dos mesmos; 

• Determinação de valores característicos da diferença entre a temperatura máxima e mínima; 

• Comparação com dados de outras estações vizinhas; 

• Comparação com a temperatura do bulbo seco obtida no psicrômetro; 

• Comparação com a temperatura máxima e mínima da água obtida no tanque Classe A. 

 

 
Figura 1 – Foto do abrigo meteorológico 

 

Temperatura máxima e mínima da água do tanque Classe A 

As temperaturas máxima e mínima da água são obtidas através de termômetros flutuantes que 

são colocados nos tanques Classes A. Estes termômetros registram as temperaturas máxima e 

mínima observadas nas últimas 24 horas no caso da rede operada pela ANA (Figura 2). 

A metodologia proposta para análise preliminar das temperaturas máxima e mínima da água 

do tanque Classe A é bem semelhante à anterior para temperaturas máxima e mínima do ar e 

consiste em: 

• Comparação entre a temperatura da água máxima e mínima diária, sendo que: Tmáx > Tmín; 

• Identificação dos valores característicos máximo e mínimo diários observados na série e 

definição de uma faixa de aceitação dos mesmos; 
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• Determinação de valores característicos da diferença entre a temperatura máxima e mínima; 



 

• Comparação com dados de outras estações vizinhas; 

• Comparação com a temperatura máxima e mínima do ar. 

 

 
Figura 2 – Foto do Tanque Classe A 

 

Velocidade do vento 

A velocidade do vento pode ser medida através de anemômetros que consistem numa série de 

conchas presas a um eixo vertical que giram e o número de voltas é registrado num contador. A 

partir deste número de voltas pode-se calcular a velocidade do vento (Figura 2). 

Os anemômetros são instalados a diversas alturas, sendo que o mais usual é a dois metros do 

nível do solo. Num tanque evaporimétrico Classe A o anemômetro é instalado na sua borda, 

medindo assim a velocidade do vento logo acima da superfície líquida. 

De acordo com a forma que são coletados e disponibilizados os dados da ANA, a velocidade 

do vento pode ser calculada através das seguintes equações: 

( ) 24/11 iiiii llvll −=⇒> ++          (1) 

( 24/1000011 iiiii llvll − )+=⇒< ++         (2) 

onde: l é leitura do anemômetro e v é a velocidade do anemômetro em km/h 

Segundo Tucci et al. (1993), existe uma equação que relaciona a velocidade do vento em 

várias altitudes:  

( )
( )h

vv h 100log
2/200log

2 =           (3) 

onde:  v2 – velocidade a 2 metros da superfície em km/d e  vh – velocidade a h metros da superfície 

em km/d  

A metodologia proposta para análise preliminar da velocidade do vento consiste em: 
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• Avaliar se as leituras do anemômetro são sempre crescentes, ou seja, li+1 > li. Algumas vezes 

o odômetro do anemômetro pode instalado com o contador invertido, de forma que as leituras serão 

decrescentes.  

• Identificação dos valores característicos máximo e mínimo diários observados na série e 

definição de uma faixa de aceitação dos mesmos; 

• Calcular a velocidade esperada para a velocidade do vento no tanque Classe A a partir dos 

dados do anemômetro elevado. Definir uma faixa de aceitação entre o valor observado e o 

calculado; 

• Comparação com dados de outras estações vizinhas. 

 

Temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido 

A determinação da umidade relativa do ar pode ser feita através da equação psicrométrica. 

Esta equação relaciona a temperatura medida num aparelho denominado psicrômetro, o qual possui 

dois termômetros: um mede a temperatura do ar, chamado de termômetro do bulbo seco, o outro 

tem seu sensor envolvido num tecido que é umedecido e em seguida é submetido a uma corrente de 

ar, produzida por uma ventoinha, por um período de tempo pré-determinado, após este 

procedimento é realizada a leitura da temperatura neste termômetro, chamado termômetro do bulbo 

úmido (Figura 1). Com este par de valores de temperatura é calculada a umidade relativa do ar 

através da equação psicrométrica e com o conjunto de equações apresentadas a seguir: 

100
se

eU =            (4) 

onde U é a umidade relativa do ar em %; e é a pressão parcial do vapor d’água no ar, em mb à 

temperatura T e es pressão parcial de saturação do vapor d’água em mb à temperatura T.  

A pressão do vapor d’água no ar, em mb, à temperatura T pode ser estimado pela seguinte 

equação: 

( hsTs TTApee
h

−−= . )           (5) 

onde é a pressão de saturação do vapor d’água à temperatura do bulbo úmido T
hTse . h, pois o ar 

depois de passar junto ao bulbo úmido está saturado aquela temperatura; Th é a temperatura do 

bulbo úmido em ºC; Ts é a temperatura do bulbo seco em ºC; p é a pressão atmosférica em mb; A é 

o parâmetro psicrométrico, cujos os valores são 6,7 x 10-4 ºC-1, para psicrômetro aspirado, e 8,0 x 

10-4 ºC-1 para psicrômetro sem aspiração (Vianello, 1991). 

A pressão parcial de saturação do vapor d’água sobre a água, es,T, em mb à temperatura T em 

ºC, variando de -40ºC a 40ºC, pode ser estimada pela fórmula de Tetens (Varejão-Silva, 2005): 
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⎝

⎛
+

=
3,237

269388,17exp178,6, T
Te Ts         (6) 

Varejão-Silva (2005) também apresenta a seguinte equação para calcular a pressão de 

saturação do vapor, em mb, em relação a uma superfície plana de água pura: 

( ) ( ) CBAAe Ts +++−= log02808,590298,778614,0log ,      (7) 

com ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

=
T

A
16,273

16,373 , ( )( )110102816,1 11344,117 −×−= −− AB  e ( )( )110101328,3 1149149,33 −×= −− AC  

onde, log é o logaritmo na base 10 e T é temperatura em ºC. 

A metodologia proposta para a análise preliminar destas variáveis consiste em: 

• Comparação entre a temperatura do bulbo seco com o bulbo úmido, sendo que: Ts ≥  Th; 

• Identificação dos valores característicos máximo e mínimo diários observados na série e 

definição de uma faixa de aceitação dos mesmos; 

• Determinação de valores característicos da diferença entre a temperatura do bulbo seco e do 

bulbo úmido; 

• Comparação com dados de outras estações vizinhas; 

• Comparação da temperatura do bulbo seco com a temperatura máxima e mínima do ar; 

• Cálculo da umidade relativa e comparação com estações vizinhas; 

• Comparação da umidade relativa com outras variáveis, como por exemplo, a temperatura 

ambiente. A umidade relativa apresenta uma dependência em relação a temperatura. A modificação 

da umidade relativa pode ter origem exclusivamente de alteração na temperatura ambiente. A 

umidade relativa do ar diminui quando a temperatura ambiente aumenta e vice-versa. Sendo assim, 

espera-se que a umidade relativa diminua a partir do nascimento do sol, alcançando o menor valor 

nas horas mais quentes do dia, aumentando em seguida, apenas por efeito térmico. Além disso, 

outra variável que pode ser considerada é a evaporação medida com o evaporímetro de Piche, pois 

quando a umidade relativa diminui a evaporação aumenta. 

 

Evaporação no Atmômetro de Piché 

Os atmômetros medem a evaporação que ocorre a partir de uma superfície porosa úmida. No 

Brasil, o atmômetro mais utilizado é o evaporímetro de Piché. Segundo Rider (1958), mencionado 

por Varejão-Silva (2005), esse instrumento vem sendo abandonado em vários países há décadas.  O 

evaporímetro de Piché consiste num tubo de vidro transparente de 1 cm de diâmetro e 30 cm de 

comprimento. Uma das extremidades é fechada e possui um anel utilizado para pendurar o tubo 

dentro do abrigo meteorológico. Na outra extremidade, depois que o tubo é preenchido com água, 

um disco de papel poroso é fixado por meio de uma presilha. A superfície do disco de papel em 
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contato com a coluna de água é constantemente umedecida. A graduação na parede do tubo depende 

do diâmetro e da porosidade do disco utilizado.  A escala de graduação pode ser em milímetros de 

evaporação (mm), em centímetros cúbicos (cm³) e em mililitros (ml) (Figura 1). 

Pelo fato do atmômetro ficar dentro do abrigo meteorológico, esse instrumento está protegido 

da radiação solar e do vento, mesmo considerando-se a circulação devido ao ar que perpassa as 

venezianas. Essa condição de exposição difere bastante daquela a que está sujeita o tanque Classe 

A. Segundo Varejão-Silva (2005), o evaporímetro de Piche responde melhor ao chamado poder 

evaporante do ar à sombra, expresso em função da diferença entre a pressão de saturação do vapor 

d’água e a pressão real do vapor d’água no ar, do que ao saldo energético.  

A evaporação neste equipamento pode ser obtida através das equações: 

11 0 −− −=→= iiii llEc           (8) 

11 0 −− −=→<> iiii clEc          (9) 

onde: E – evaporação; c – complemento; l – leitura do Piché 

A metodologia proposta para a análise preliminar desta variável consiste em: 

• Identificação dos valores característicos máximo e mínimo diários observados na série e 

definição de uma faixa de aceitação dos mesmos; 

• Comparação com dados de outras estações vizinhas; 

• Comparação com outras variáveis monitoradas na estação, como por exemplo, a umidade 

relativa. Pois como foi mencionado anteriormente, o atmômetro de Piché responde melhor ao 

chamado poder evaporante do ar à sombra, que pode ser avaliado pela umidade relativa, do que ao 

saldo energético. Nas estações da ANA a leitura da umidade relativa é realizada somente uma vez 

por dia, inviabilizando esta comparação. Como a temperatura apresenta uma relação com a umidade 

relativa, a temperatura média pode ser utilizada para realizar esta comparação. Entretanto, nas 

estações da ANA a leitura da temperatura é realizada somente uma vez ao dia, fazendo com que a 

temperatura média seja estimada de forma grosseira pela média entre as temperaturas máximas e 

mínimas observadas ao longo de um dia. 

 

Evaporação no tanque Classe A 

A evaporação de superfície líquida pode ser medida através de tanques evaporimétricos. Um 

destes tanques é o tanque Classe A, que é um tanque metálico, que é colocado sobre um estrado de 

madeira acima do nível do solo. Neste tanque são feitas leituras sucessivas diárias do nível de água 

através de um micrômetro. Nestes tanques também são instalados termômetros flutuantes para 

medir a temperatura máxima e mínima da água e anemômetros para medir a velocidade do vento 

(Figura 2). Quando o nível de água atinge um determinado valor, coloca-se mais água no tanque. 
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Como o tanque é instalado ao ar livre, a precipitação atua na variação do nível da água no tanque e 

o cálculo da evaporação neste equipamento deve ser feita através de um balanço hídrico de 

reservatório, conforme descrito nas equações apresentadas a seguir: 

iiiii lPlEc −+=→= −− 11 0  (10) 

iiiii lPcEc −+=→<> −− 11 0  (11) 

onde: E – evaporação; c – complemento; l – leitura no Tanque; P – Precipitação; todos em mm. 

A metodologia proposta para a análise preliminar desta variável consiste em: 

• Identificação dos valores característicos máximo e mínimo diários observados na série e 

definição de uma faixa de aceitação dos mesmos; 

• Comparação com dados de outras estações vizinhas; 

• Comparação com outras variáveis monitoradas na estação. Como o tanque está exposto a 

incidência direta da radiação solar, a ação do vento e da precipitação, é recomendável que se avalie 

em conjunto essas variáveis, bem como a umidade relativa, caso se suspeite de alguma leitura.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

A Bacia Representativa de Juatuba, distante cerca de 50km de Belo Horizonte e localizada 

entre os paralelos 19º50’ e 20º10’ de latitude sul e os meridianos 44º10’ e 44º40’de longitude oeste, 

com área de drenagem de 443km2. O rio Juatuba, principal rio desta bacia representativa, é afluente 

do rio Paraopeba pela margem esquerda. Esta região foi escolhida pelo antigo Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica-DNAEE como representativa do estado de Minas Gerais pela 

sua formação geológica, cobertura vegetal, relevo e ocupação. Nesta bacia há uma grande 

concentração de estações hidrometeorológicas, objetivando levantar dados para o equacionamento 

do balanço hídrico e extrapolá-los, com elevado grau de confiabilidade, para outras áreas do Estado. 

O clima da bacia do rio Juatuba está diretamente relacionado aos componentes da circulação 

geral da atmosfera. Os sistemas que compõem a circulação geral podem ser de larga-escala, 

transientes e locais. Segundo Nimer (1979), os sistemas transientes, também chamados de 

circulação secundária, são perturbações atmosféricas relacionadas ao aparecimento de linhas de 

instabilidade, frentes, ciclones e anticiclones móveis que interferem nas condições meteorológicas 

dos sistemas de grande escala.  

Os principais sistemas que atuam diretamente sobre a área em estudo são o Anticiclone 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), o Anticiclone Polar Atlântico, as linhas de instabilidade (LI), 

também chamadas calhas induzidas, os sistemas frontais, a zona de convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS) e, com menor freqüência, a Alta da Bolívia (AB) e a Baixa do Chaco (BC). 
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O Anticiclone do Atlântico Sul, também denominado Alta de Santa Helena, é um sistema 

estacionário, com temperaturas em seu interior bastante elevadas, principalmente no verão, devida à 

intensa radiação solar. Apresenta um elevado grau de umidade absoluta e a sua circulação atua o 

ano inteiro na parte leste do continente, gerando ventos de Leste a Nordeste, exceto no Oeste da 

Amazônia. Devido à subsidência (correntes verticais descendentes), não há formação de nuvens 

extensas e desenvolvidas, apesar de ser um anticiclone quente e úmido. Esse fato caracteriza a 

estabilidade de um sistema dessa natureza. Entretanto, pode ocorrer, devido à umidade evaporada 

pela superfície líquida, limitada à camada mais superficial, a formação de nuvens baixas do tipo 

estratiforme. Essas são características típicas desse anticiclone sobre o oceano. Sobre o continente, 

ele sofre modificações, principalmente na região ocidental do Brasil, onde sofre influência da 

corrente oceânica do Brasil (águas quentes), o que favorece a instabilidade da borda oeste do 

ASAS. O ASAS é o responsável pelo transporte do vapor d’água proveniente do oceano Atlântico 

para o interior do Brasil. No outono e durante o inverno, há uma atuação mais intensa do ASAS, 

gerando as condições de estabilidade atmosférica observadas na bacia nesses períodos (Maia, 1986). 

Segundo Assis (2001), os anticiclones polares (AP) têm sua origem na zona subantártica, área 

de transição entre o ar tropical e polar. Na origem, os AP são frios e secos. Ao chegarem à bacia do 

Alto São Francisco, já sofreram um processo de tropicalização, com um aumento da temperatura e 

do teor de umidade relativa. Mesmo com essas alterações, esses sistemas são responsáveis pelas 

baixas temperaturas durante o inverno e pelas condições de bom tempo desse período. No verão, 

devido à maior intensidade do processo de tropicalização, os AP atingem a bacia totalmente 

descaracterizados. 

Os sistemas frontais, representados principalmente pelas frentes frias, se caracterizam por 

serem superfícies de descontinuidade produzida pelo contato entre duas massas de ar com 

temperaturas diferentes. Os elementos meteorológicos variam de maneira repentina na zona de 

transição entre as massas de ar. De acordo com Moreira (2002), a intensidade das instabilidades 

decorrentes de uma frente fria serão proporcionais às diferenças de características das massas de ar 

que as originaram. Os sistemas frontais frios são responsáveis por grande parte das precipitações 

que ocorrem na bacia durante o verão. 

Atuando de forma esporádica e indireta, especialmente no verão, a Baixa do Chaco (BC) e 

Alta da Bolívia (AB) geram chuvas de caráter convectivo e fortes tempestades (Maia, 1986). 

No verão, acontecem modificações significativas, tais como: o enfraquecimento do gradiente 

norte-sul da temperatura; o aparecimento no continente sul-americano fortemente aquecido, de 

células de baixa pressão na superfície e nos níveis mais altos o desenvolvimento de uma grande 

célula de alta pressão, a chamada alta da Bolívia, cuja posição eqüivale à do Brasil Central. As 

células de baixa pressão são denominadas linhas de instabilidade (IT), na forma de linhas 
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alongadas, que são formadas sobre os Estados do Amazonas e do Pará, como conseqüência do ciclo 

diurno de aquecimento, e, coincidem com a grande disponibilidade de umidade na Amazônia . 

Durante o processo de desenvolvimento, deslocam-se para Sudeste. A conjunção das linhas de 

instabilidade e alta umidade favorecem a formação de forte convecção, que contribuem para os 

altos índices pluviométricos observados nas regiões norte, centro e sudeste, incluindo a bacia do rio 

Juatuba. 

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), segundo Moreira (2002), é 

convencionalmente definida como sendo uma faixa de nebulosidade persistente, orientada no 

sentido noroeste-sudeste, associada a um escoamento convergente na baixa troposfera que se 

estende por milhares de quilômetros desde o sul da Amazônia até o Atlântico Sul-Central. Segundo 

Santos (1999) a associação entre uma frente polar que chega ao Sudeste e as linhas de instabilidade 

forma a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) responsável por chuvas intensas e 

prolongadas. O ar quente e úmido proveniente da Amazônia sobe, resfria e condensa-se ao longo da 

barreira formada pela frente polar, criando uma grande banda de nuvens. A Zona de Convergência 

do Atlântico Sul (ZCAS) pode ocorrer durante a primavera e o verão. Esse sistema atmosférico foi 

denominado por Nimer (1979), de correntes perturbadas de NW. Esse sistema é um eficiente 

produtor de chuvas intensas na região tropical durante o verão. Quadro (1994), mencionado por 

Moreira (2002), utiliza como critério de identificação de um episódio característico da ZCAS a 

persistência por pelo menos 4 dias consecutivos da banda de nebulosidade acompanhada de 

precipitações intensas. Oliveira (1986), também citado por Moreira (2002), estabelece que os 

sistemas frontais que atingem as latitudes entre 20º S e 25º S, quando interagem com a convecção 

tropical, estão na maioria das vezes interagindo com a convecção que se estabelece sobre a área da 

Amazônia.  

Em termos locais o clima da bacia do Rio Juatuba é influenciado pelo relevo e pela latitude. A 

área está localizada a + 20°S. Com uma altitude média de + 1000 m, sendo que no sul da bacia, 

estendendo-se no sentido L-W, está a Serra Azul, relevo que influencia a temperatura do ar e a 

precipitação.  

Existe uma variação anual da pressão atmosférica, na região. No inverno, com a maior 

atuação do Anticiclone do Atlântico Sul (ASAS) sobre o continente, ocorre um aumento da pressão. 

Além disso, as massas de ar frio chegam com maior intensidade. No verão, com a menor influência 

do ASAS e o aumento das temperaturas, a pressão atmosférica diminui.  

Com relação a temperatura média, durante os meses mais frios (maio a agosto) dois 

fenômenos são responsáveis pela queda da temperatura. Um é a menor nebulosidade, que contribui 

para a diminuição do calor junto à superfície, e a conseqüente elevação dos processos de perda 

atmosférica de radiação (janela atmosférica). Outro fator está associado à chegada de massas 



 

XVII – Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos    
  

11

polares frias e secas. As temperaturas elevadas do verão são explicadas pela maior proximidade do 

hemisfério sul em relação ao sol e pelo aumento do efeito estufa causado pela maior umidade.  

Com relação na precipitação média mensal, na região da bacia de Juatuba, entre abril e 

setembro, período que coincide com o inverno, ocorre a estiagem, devido a potencialização do 

ASAS e a chegada de frentes frias e secas, impedindo processos convectivos de ascendência, o que 

provoca um decréscimo da precipitação. E entre outubro e março (verão), a precipitação assume 

valores mais elevados, por causa do maior aquecimento das parcelas de ar. A chegada de frentes 

frias das latitudes médias (sul) associadas às correntes perturbadas de oeste (conduzidas pelas linhas 

de instabilidade tropical) principais responsáveis pela grande precipitação neste período. Estes 

sistemas irão formar em larga escala o que convencionalmente é chamado de Zona de Convergência 

do Atlântico Sul, ZCAS.  

A umidade relativa é baixa no período mais seco (julho a setembro), época associada a 

temperaturas médias mais baixas, grande insolação e baixa nebulosidade. A partir de outubro passa 

a recuperar seus valores até atingir um patamar mais estável novamente em janeiro, período de 

temperaturas médias elevadas e maior nebulosidade.  

A evaporação média mensal obtida pelo evaporímetro de Piché é uma variável climática 

relacionada a umidade relativa e, consequentemente, associada aos períodos de maior insolação, 

menor nebulosidade e menores temperaturas. Portanto, a intensa evaporação ocorre 

aproximadamente entre junho e setembro, época de baixa umidade relativa. No verão, devido ao 

aumento das temperaturas médias, da nebulosidade e conseqüente elevação da umidade relativa, 

ocorre um decréscimo da evaporação média mensal obtida pelo evaporímetro de Piché. Após este 

período a evaporação recupera levemente sua taxa e mantém-se até junho e a partir deste mês passa 

a ter uma elevação considerável.  

Na Tabela 1 encontram-se as normais climatológicas registradas no período de 1961 a 1990 

da estação pertencente ao INMET mais próxima a Bacia Representativa de Juatuba, Ibirité, com 

coordenadas 20º01’S e 44º03’W e altitude de 814,54m.  

As estações climatológicas localizadas na bacia Representativa de Juatuba se encontram 

apresentadas na Tabela 2 e na Figura 3. 
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Tabela 1 – Normais Climatológicas da estação do INMET Ibirité 

Mês 
Precipitação 

(mm) 
Temperatura 

(ºC) 
Evaporação 

(mm) 

Umidade 
Relativa 

(%) 
Insolação 

(h) 

Pressão 
Atmosférica 

(mbar) Nebulosidade
Jan 290,5 22,6 71,8 78,8 172,7 921,0 6,2 
Fev 167,4 22,9 86,9 77,7 173,0 921,0 5,8 
Mar 170,3 22,5 72,6 77,8 174,2 923,6 5,6 
Abr 67,9 22,4 67,6 77,8 184,7 922,9 4,4 
Mai 32,3 18,0 65,5 78,2 201,0 925,3 3,7 
Jun 16,6 16,9 65,3 77,3 204,3 925,6 3,3 
Jul 14,7 16,5 81,8 73,8 219,3 927,3 3,0 

Ago 11,5 18,4 104,1 68,8 214,1 925,6 3,0 
Set 43,7 20,5 115,0 67,8 163,7 924,2 4,4 
Out 136,2 21,7 100,2 71,8 170,1 922,8 5,8 
Nov 227,4 22,0 79,9 76,4 159,2 920,7 6,1 
Dez 301,9 22,1 69,9 79,9 145,6 920,9 6,4 

Total 1480,4 20,5 980,6 75,5 2181,9 923,4 4,8 
 

Tabela 2 – Relação das estações climatológicas da Bacia Representativa de Juatuba 

Código Nome Altitude Latitude Longitude Parâmetros monitorados Período 
observado 

01944048 Mateus Leme 848,6 19º 59' 30" S 44º 25' 26" W G 

Temperatura do ar; Temperatura da água 
no tanque Classe A; Velocidade do vento 
do tanque Classe A; Velocidade do vento 

a 2 m do nível do solo; Evaporação no 
Piche; Evaporação no tanque Classe A; 

Precipitação; Temperatura do bulbo seco e 
úmido; Umidade relativa; Radiação solar; 

Insolação 

01/10/72 a 
30/04/2001

01944062 Fazenda Santa 
Rita 820 19º 58' 51" S 44º 30' 02" W G 

Temperatura do ar; Temperatura da água 
no tamque Classe A; Velocidade do vento 
do tanque Classe A; Velocidade do vento 

a 2 m do nível do solo; Evaporação no 
Piche; Evaporação no tanque Classe A; 

Precipitação; Temperatura do bulbo seco e 
úmido; Umidade relativa 

01/04/88 
até 

atualmente

02044021 Alto da Boa 
Vista 905,2 20° 06' 07" S 44° 24' 04" W G 

Temperatura do ar; Temperatura da água 
no tamque Classe A; Anemômetro do 

tanque Classe A; Anemômetro elevado; 
Evaporação no Piche; Evaporação no 

tanque Classe A; Precipitação; 
Temperatura do bulbo seco e úmido; 

Umidade relativa; Radiação solar; 
Radiação solar; Insolação 

01/10/72 
até 

atualmente

02044024 Fazenda 
Curralinho 753,7 20º 01' 25" S 44º 19' 15" W G 

Temperatura do ar; Evaporação no Piche; 
Precipitação; Temperatura do bulbo seco e 

úmido; Umidade relativa 

18/12/72 
até 

atualmente

02044041 Fazenda 
Laranjeiras 894,7 20º 06' 12" S 44º 29' 04" W G 

Temperatura do ar; Evaporação no Piche; 
Precipitação; Temperatura do bulbo seco e 

úmido; Umidade relativa 

25/03/78 
até 

atualmente

02044054 Serra Azul 817,4 20º 05' 22" S 44º 26' 04" W G 

Temperatura do ar; Temperatura da água 
no tanque Classe A; Velocidade do vento 
do tanque Classe A; Evaporação no Piche; 

Evaporação no tanque Classe A; 
Precipitação; Temperatura do bulbo seco e 

úmido; Umidade relativa 

01/05/87 
até 

atualmente

 



 

Figura 3 – Localização das estações Climatológicas da Bacia Representativa de Juatuba 

 

RESULTADOS 

A metodologia proposta foi desenvolvida utilizando os dados das estações da ANA 

localizadas na Bacia Representativa de Juatuba para os anos de 2000 a 2002 e tem sido aplicada 

pela CPRM na análise preliminar dos dados climatológicos desde 2004.  

A faixa de aceitação das variáveis analisadas para cada estação encontra-se apresentada na 

Tabela 3. Além disso, foram identificadas diferenças máximas entre algumas variáveis monitoradas, 

as quais se encontram apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 3 – Faixa de aceitação das variáveis analisadas 
Variável 01944048 01944062 02044021 02044024 02044041 02044054 

Velocidade vento tanque (km/h) 0,6 a 6,0 0,1 a 6,0 0 a 6,0 - - 0,8 a 7,0 
Velocidade vento a 2 m (km/h) 0,8 a 8,4 0,8 a 7,0 0,3 a 7,0 - - - 
Evaporação de Piche (mm/d) 0 a 10,0 0 a 9,0 0,2 a 10 0 a 7,0 0,2 a 10,0 0,2 a 17,0 

Evaporação no tanque (mm/d) 0 a 14,0 0 a 15,0 0 a 10,0 - - 0 a 17,0 
Temperatura máx do ar (ºC) 18,6 a 35,0 18,4 a 38,8 11,0 a 30,0 14,0 a 38,8 17,4 a 35,6 16,2 a 35,2 
Temperatura mín do ar (ºC) 1,4 a 22,0 0,0 a 19,8 7,4 a 21,4 -4,0 a 18,6 0,0 a 19,8 2,8 a 21,2 

Temperatura máx da água (ºC) 20,0 a 41,0 19,0 a 42,0 18,5 a 40,0 - - 21,0 a 41,5 
Temperatura mín da água (ºC) 4,0 a 27,0 3,0 a 29,0 6,0 a 23,0 - - 3,5 a 22,0 
Temperatura bulbo seco (ºC) 11,4 a 28,8 3,2 a 28,8 10,4 a 28,8 2,0 a 24,2 0,8 a 22,0 10,6 a 27,8 

Temperatura bulbo úmido (ºC) 8,0 a 25,0 3,0 a 27,0 5,4 a 23,6 0,0 a 23,0 0,8 a 21,8 9,2 a 25,8 
Umidade relativa (%) 49,0 a 98,4 63,9 a 98,5 32,5 a 98,2 77,8 a 98,3 86,4 a 98,3 46,0 a 98,2 
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Tabela 4 – Diferenças máximas aceitáveis entre algumas variáveis monitoradas 
Diferença 01944048 01944062 02044021 02044024 02044041 02044054 

Temperatura bulbo seco e 
úmido (ºC) 7,0 6,0 9,0 2,0 2,0 8,0 

Temperatura máxima e mínima 
do ar (ºC) 20,0 30,0 15,0 35,0 23,0 24,0 

Temperatura máxima e mínima 
da água (ºC) 20,0 22,0 20,0 - - 25,0 

Temperatura máxima do ar e da 
água (ºC) – valor absoluto 10,0 12,0 20,0 - - 15,0 

Temperatura mínima do ar e da 
água (ºC) – valor absoluto 15,0 12,0 6,0 - - 10,0 

 

Para a velocidade do vento além da faixa de valores aceitáveis foi estabelecido um critério 

para comparação entre a velocidade do vento registrada no anemômetro elevado e a registrada no 

tanque. Este critério foi baseado na equação 3, em que a velocidade do vento aumenta com o 

aumento da altura acima do nível do solo. Com a observação dos dados o critério é o seguinte: 

velev/vtanque ≥  0,9. 

Além disso foi estabelecido outro critério de comparação entre a velocidade do vento 

registrada no anemômetro do tanque e calculada através da equação 3, baseada na velocidade do 

vento do anemômetro elevado, pois este está menos sujeito a ataques de vandalismo. O critério é o 

seguinte: ABS (1- velev/vtanque) > 0,5. 

A partir dos critérios definidos anteriormente foram analisadas as séries de dados diários 

identificando as causas dos valores atípicos, recorrendo a outras variáveis registradas na estação em 

análise, como nas estações vizinhas e nos registros gráficos (higrotermogramas). 

O erro mais freqüente encontrado com a aplicação desta metodologia foi o armazenamento de 

dados de temperatura máxima e mínima do ar e da água e dos bulbos seco e úmido em campos 

trocados. Este erro teve sua origem na anotação do dado e na própria digitação no banco Hidro 

utilizado pela ANA. 

Em algumas vezes, os observadores das estações deixaram de anotar o nível do tanque após 

enchimento comprometendo a leitura. 

Na estação 02044021-Alto da Boa Vista no período de setembro a outubro de 2000, o 

contador do anemômetro registrou valores de forma decrescente, porém isto não comprometeu a 

obtenção dos dados de velocidade. 

Após a análise dos dados diários foram calculados os totais mensais de evaporação e as 

médias mensais para as demais variáveis. Estas informações foram analisadas graficamente com a 

estação meteorológica do INMET mais próxima, Ibirité.  

Verificou-se através desta análise que o comportamento das variações sazonais entre as 

estações analisadas é semelhante, porém em termos de valores absolutos variam muito de estação 
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para estação, apesar da proximidade entre elas, este fato provavelmente está relacionado ao relevo, 

cobertura vegetal e proximidade com reservatório da barragem de Serra Azul.  

Estas informações podem ser verificadas através dos Gráficos 1, 2, 3 e 4. 

Foram verificados padrões entre as variáveis das estações as quais se encontram descritas 

abaixo e também podem ser verificadas nos Gráficos 1 a 4: 

• A velocidade do vento no nível do tanque é maior na estação 02044054-Serra Azul e menor 

na estação 01944062-Fazenda Santa Rita, (Gráfico 3). Esta variável está relacionada às 

características físicas da região em volta da estação: tipo de vegetação e relevo, que podem impor 

resistência ao deslocamento do vento; 

• A temperatura do bulbo seco é menor na estação 02044024-Fazenda Curralinho, próxima ao 

reservatório de Serra Azul e maior nas estações 02044021-Alto da Boa Vista, 01944048-Mateus 

Leme e 02044054-Serra Azul, sendo que estas duas estão localizadas próximas a áreas urbanas; 

• A umidade relativa é menor na estação 02044021-Alto da Boa Vista e maior na estação 

02044024-Fazenda Curralinho, (Gráfico 4);  

• A evaporação de Piché é maior na estação 02044054-Serra Azul e menor na estação 

02044024-Fazenda Curralinho, sendo que esta constatação está de acordo com o verificado com a 

umidade relativa, onde a umidade relativa é maior a evaporação no Piche é menor, (Gráfico 2);  

• A evaporação no tanque Classe A é semelhante em todas as estações que possuem o tanque, 

ou seja: 01944048-Mateus Leme, 01944062-Fazenda Santa Rita, 02044021-Alto da Boa Vista e 

02044054-Serra Azul; 

• A temperatura máxima do ar é menor na estação 02044021-Alto da Boa Vista e maior na 

estação 02044024-Fazenda Curralinho, (Gráfico 1);   

• A temperatura mínima do ar é menor na estação 02044024-Fazenda Curralinho e maior na 

estação 02044021-Alto da Boa Vista, (Gráfico 1). Verificou-se assim, que a amplitude de variação 

da temperatura diária tem forte relação com a altitude das estações, ou seja, na estação 02044024-

Fazenda Curralinho localizada na cota 753,7m a amplitude de variação da temperatura diária é 

maior do que na estação 02044021-Alto da Boa Vista, localizada na cota 905,2m. 

Foram também testadas relações entre as variáveis monitoradas e o resultado foi o seguinte: 

• A relação média verificada entre a velocidade do vento a 2 metros do nível do solo e no 

nível do tanque na estação 01944048-Mateus Leme foi de 1,3; na estação 01944062-Fazenda Santa 

Rita de 2,1 e na estação 02044021-Alto da Boa Vista de 1,5 (Gráfico 5). Ressalta-se que, conforme 

dito anteriormente, a velocidade do vento está relacionada às características físicas em volta da 

estação; 
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• Existe forte relação entre a temperatura do bulbo seco e bulbo úmido nas estações 

01944062-Fazenda Santa Rita, 02044041-Fazenda Laranjeiras e 02044024-Fazenda Curralinho, 

sendo que esta está localizada próxima ao reservatório de Serra Azul. Esta relação não foi verificada 

nas estações 02044021-Alto da Boa Vista, 01944048-Mateus Leme e 02044054-Serra Azul, sendo 

que estas duas últimas estão localizadas próximas de áreas urbanas, conforme pode ser visto no 

Gráfico 6; 

• Não existe relação entre a evaporação no Piché e no tanque Classe A nas estações 

analisadas, conforme pode ser observado no Gráfico 7; 

• Há uma relação entre a temperatura mínima da água e do ar. O mesmo não pode ser 

verificado para a temperatura máxima da água e do ar, (Gráficos 8 a 11). Isto pode explicado pelo 

calor específico da água, que leva mais tempo para se aquecer. Durante o dia o ar pode ser aquecer 

e resfriar mais rapidamente e estas variações não são registradas pela água na mesma proporção, o 

que não ocorre durante a noite; 

• Não foi verificada uma relação direta entre a evaporação do tanque e as temperaturas 

máximas da água e do ar, conforme pode ser visto no Gráfico 12. Isto pode ter ocorrido por que a 

medida de temperatura máxima do ar é uma medida pontual, já a evaporação é uma medida 

contínua ao longo de 24 horas, pois com o aumento da temperatura da água, maior seria a energia 

cinética das moléculas de água, facilitando assim a evaporação no tanque;   

• Não foi possível definir uma relação entre a evaporação do tanque e a umidade relativa na 

estação, conforme pode ser visto no Gráfico 14. Isto pode ter ocorrido por que a medida da umidade 

relativa é também pontual, como a das temperaturas máximas do ar e da água, porém como um 

agravante que é o horário de realização da leitura de umidade relativa, pela manhã, onde a umidade 

normalmente é mais elevada e a evaporação menor, pois quanto maior a umidade relativa, mais 

saturado o ar e menor a capacidade de evaporação; 

• Não foi possível definir uma relação entre a evaporação do tanque e a velocidade na 

superfície, conforme pode ser visto no Gráfico 13, pois com o aumento da velocidade do vento, 

haveria uma remoção rápida do ar saturado sobre o tanque favorecendo assim a evaporação. Isto 

indica que há outras variáveis envolvidas no processo de evaporação em superfícies líquidas além 

da velocidade do vento, como a temperatura da água, insolação e umidade relativa; 
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Gráfico 1 – Variação das temperaturas máxima e mínima 

do ar no período de 2000 a 2002 
Gráfico 2 – Variação da evaporação de Piché no período 

de 2000 a 2002 
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Gráfico 3 – Variação da velocidade do vento no período 

de 2000 a 2002 
Gráfico 4 – Variação da umidade relativa no período de 

2000 a 2002 
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Gráfico 5 – Relação entre a velocidade do vento no nível 

do tanque e a 2 m do nível do solo. 
Gráfico 6 – Relação entre a temperatura do bulbo seco e 

úmido 
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Gráfico 7 – Relação entre evaporação do Piche e tanque 

Classe A 
Gráfico 8 – Relação entre a temperatura máxima e 

mínima do ar na estação 01944048 
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Gráfico 9 – Relação entre a temperatura máxima e 

mínima da água na estação 01944062 
Gráfico 10 – Relação entre a temperatura máxima do ar e 

da água na estação 02044021 
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Gráfico 11 – Relação entre a temperatura mínima do ar e 

da água na estação 02044054 
Gráfico 12 – Relação entre a evaporação do tanque e a 

temperatura máxima da água na estação 02044021 
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Gráfico 13 – Relação entre a evaporação do tanque e a 
velocidade do vento na superfície na estação 01944048 

Gráfico 14 – Relação entre a evaporação do tanque e a 
umidade relativa do ar na estação 02044021 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A análise preliminar tem o objetivo de identificar erros e corrigi-los o mais rápido possível, 

bem como o preenchimento de falhas de dados mensais embasado no comportamento dos dados 

diários. 

A metodologia descrita neste artigo busca identificar a presença de erros na série; as causas 

dos mesmos devem ser pesquisadas através da análise de originais de campo, registros gráficos, 

análise de outras variáveis monitoradas e comparação com dados de outras estações. O 

recomendável é realizar a análise preliminar mensalmente, identificando os dados como duvidosos, 
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caso não tenham sido identificadas as causas dos erros e, posteriormente, numa análise de 

consistência de dados anual, incorporar ou deletar estes dados duvidosos definitivamente na série. 

Os erros mais comuns identificados com a aplicação desta metodologia foram: 

• Anotação pelo observador em folhas de papel de rascunho e posterior transcrição em 

formulário apropriado em dias errados; 

• Anotação e/ou digitação dos dados de temperatura máxima e mínima do ar e da água e do 

bulbo seco e úmido em campos trocados. 

Alguns erros são de fácil identificação e correção pois: 

• A amplitude de variação dos dados climatológicos analisados é pequena, isto faz com que 

erros de posicionamento de vírgulas ou de anotações, fiquem mais evidentes; 

• O contador do anemômetro é acumulador e geralmente instalado para leituras crescentes;  

• As leituras no evaporímetro de Piché são decrescentes entre os enchimentos do aparelho, 

assim mesmo que se perca uma leitura diária pode-se recuperar o dado mensal; 

Para o tanque Classe A, a identificação do erro é mais difícil, pois o equipamento está exposto 

à chuva, e às vezes o transbordamento do tanque, compromete a obtenção do dado. 

Por fim, recomenda-se que seja aplicada esta metodologia para: 

• Definir valores característicos mensais de máximo e mínimo e de diferenças entre as 

variáveis;  

• Consistir o restante da série de dados observados nas estações analisadas; 

• Consistir dados de outras estações pertencentes à rede da ANA localizadas em outros 

estados; 

• Consistir dados de estações automáticas. 

Recomenda-se que seja estabelecida uma rotina de interpretação e armazenamento dos 

registros gráficos: higrotermogramas, heliogramas e actnogramas. 

Recomenda-se também que o banco de armazenamento de dados utilizado pela ANA, Hidro, 

tenha rotinas para verificação dos dados, como comparação entre temperatura máxima e mínima, 

temperatura do bulbo seco e úmido; e cálculo das variáveis como evaporação de Piché, do tanque 

Classe A, velocidade do vento e umidade relativa. 

Por fim ressalta-se a importância dos equipamentos convencionais para aferir a performance 

dos equipamentos automáticos que tem sido amplamente utilizados no Brasil, bem como da 

existência de série de dados armazenados que precisam de serem consistidos antes da sua utilização. 
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	RESUMO ---Este artigo apresenta uma metodologia de análise preliminar de dados climatológicos que tem como objetivo a identificação de erros decorrentes de leitura e armazenamento de dados, bem como defeito de equipamentos. A metodologia foi aplicada nas estações pertencentes à Bacia Representativa de Juatuba localizada no Estado de Minas Gerais, na região Sudeste do Brasil. Os dados climatológicos analisados foram: evaporação de Piché e do tanque Classe A, velocidade do vento registrada em anemômetro elevado e de superfície, temperatura do ar e da água medida do tanque Classe A, temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido e umidade relativa.  
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