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RESUMO --- No dia 17 de fevereiro de 2003, chuvas de excepcional intensidade se abateram sobre 

a zona urbana da cidade de Campinas e sobre as bacias do Rio Atibaia e do seu afluente Ribeirão 

das Anhumas. Ocorreram, na região urbana de Campinas, graves danos à rede viária, deslizamentos, 

destruição de habitações e outras edificações, caracterizando a maior inundação já ocorrida no 

município. Houve, também, destruição de pontes e de travessias, principalmente na bacia do 

Ribeirão das Anhumas, que se inicia no município de Campinas. O presente artigo tem por objetivo 

avaliar a magnitude das precipitações do dia 17/02/2003, ocorridas na região de Campinas e nas 

bacias do Rio Atibaia e do Ribeirão das Anhumas, bem como estimar o período de retorno das 

enchentes que provocaram inundações de características catastróficas em toda a região atingida por 

esta tormenta. 

ABSTRACT --- On the February 17
th

 2003, storm of exceptional intensity left over in the 

metropolitan area of Campinas city and over the Atibaia river basin and its tributary Anhumas river 

basin. Severe damages of the road system, landslides, destruction of houses and other constructions 

occurred in the urban area of Campinas, becoming the biggest flood occurred in the municipality up 

to now. There is also destruction of bridges, specially in the Anhumas river basin, which begins in 

the region of Campinas. This paper aims to assess the storm occurred in 17/02/2003 in the 

metropolitan region of Campinas and the Atibaia and Anhumas rivers basins, as well as to evaluate 

the return period of the floods which caused catastrophic inundations in all  area reached by this 

storm. 
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1. INTRODUÇÃO 

No dia 17 de fevereiro de 2003, chuvas de excepcional intensidade se abateram sobre a zona 

urbana da cidade de Campinas e sobre as bacias do Rio Atibaia e do seu afluente Ribeirão das 

Anhumas, no Estado de São Paulo. A Figura 1 abaixo mostra a localização dessas bacias. 

 
Figura 1 - Localização das bacias do Rio Atibaia e Ribeirão das Anhumas. 

Essa chuva teve como origem a área de instabilidade provocada pela frente fria que passava 

pela região sudeste do país, associada à chuva convectiva, que acumulou, em ponto mais crítico, 

uma altura pluviométrica de 110 mm em 120 minutos. 

Ocorreram, na região urbana de Campinas, graves danos à rede viária, deslizamentos, 

destruição de habitações, pontes e travessias, principalmente na bacia do Ribeirão das Anhumas, 

cuja nascente localiza-se neste município. Além das inundações da região urbana de Campinas, 

merece especial destaque a ocorrida na indústria química da Rhodia, inundada pelas águas do Rio 

Atibaia e do Ribeirão das Anhumas. 

Dada a magnitude da chuva e os danos causados na região urbana de Campinas, o 

CTH/DAEE realizou um estudo hidrológico com a finalidade de determinar as características das 

precipitações ocorridas neste dia, estimar a recorrência das vazões do Rio Atibaia e determinar a 

cota máxima do nível d´água atingida nesta enchente. 

Apresenta-se, neste artigo, um diagnóstico da cheia acima citada, baseando-se na análise 

estatística aplicada aos dados pluviométricos e fluviométricos registrados nas estações distribuídas 

ao longo da bacia dos rios Atibaia e Piracicaba. 

2. CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DAS CHUVAS DO DIA 17/02/2003 

A análise das precipitações referentes ao dia 17/02/2003 teve como suporte básico os dados 

registrados nas estações da Rede Básica do Estado de São Paulo, Rede Telemétrica do Piracicaba, 

ambas operadas pelo DAEE, dados medidos nas estações da SANASA, de Campinas, e dados 

medidos nas estações do IAC (Instituto Agronômico de Campinas) e do CEPAGRI. 
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Foram utilizadas, também, nesta análise, imagens de satélite e do radar meteorológico de São 

Paulo, de propriedade do DAEE, instalado na Barragem de Ponte Nova, localizada nas cabeceiras 

do Rio Tietê. 

2.1. Breve análise do desenvolvimento da chuva de 17/02/2003 

Na imagem de satélite do dia 17/02/2003 às 18:00 h GMT (15:00 h horário local), mostrada 

na figura abaixo, observa-se uma frente fria passando pela região sudeste do país. Essa frente 

provocou chuva generalizada no Estado de São Paulo, principalmente nas regiões norte e leste. 

 
Figura 2. – Imagem de satélite GOES8, de 17/02/2003 às 18:00 h GMT. 

A análise do desenvolvimento dessa chuva foi realizada com mais detalhes, através das 

imagens do radar de Ponte Nova, mostrada na Figura 3. Nessa figura, são mostradas toda a área de 

abrangência do radar e a área da UGRHI Piracicaba/ Capivari/ Jundiaí em detalhes. 

Observando essas imagens, verifica-se que a frente fria atingia o município de Campinas por 

volta das 10:00 h GMT (7:00 h horário local). A chuva trazida por essa frente teve distribuição 

espacial generalizada e sua intensidade permaneceu fraca até às 15:00 h (local), acumulando 30 mm 

em 8 horas. A partir das 15:00 h,  a umidade do ar deixada pela frente fria ajudou a formar áreas de 

instabilidade sobre a região de Campinas e a chuva intensificou-se, conforme pode ser vista nas 

imagens de 18:02 h e 19:02 h GMT (15:02 h e 16:02 horário local). 

Essa chuva intensa, que ficou estacionária sobre o município de Campinas, teve 

aproximadamente 2 horas de duração e o total precipitado neste intervalo foi cerca de 108 mm, 

conforme o registro do posto pluviométrico da SANASA. 

A partir das 21:00 h GMT (18:00 h local), houve deslocamento da célula da chuva intensa 

para o norte, conforme pode ser vista na imagem das 21:02 h, e redução da intensidade da chuva na 

região de Campinas. 
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Figura 3. – Imagens do radar de Ponte Nova, mostrando a evolução da tormenta de 17/02/2003. Nota: 

horário GMT (horário local + 3 h). 
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2.2. Avaliação das chuvas ocorridas em 17 de Fevereiro de 2003 

Dados Registrados 

A Tabela 1 apresenta os prefixos das estações pluviométricas consideradas no estudo e as 

respectivas alturas pluviométricas registradas no evento de 17/02/2003. 

Tabela 1. – Prefixo das estações pluviométricas consideradas no estudo e as respectivas chuvas 

registradas. 

Prefixo Chuva (mm) Prefixo Chuva (mm) Prefixo Chuva (mm) Prefixo Chuva (mm) 
D3-044T 56.8 E3-111T 33.3 D3-031 80.0 D3-052 70.5 

D3-055T 3.5 D4-052T 23.8 D3-063 1.0 D4-104 17.8 

D3-048T 45.0 D4-120T 70.5 D4-044 117.0 E3-099 23.8 

D3-051T 123.5 D4-097T 17.8 D4-046 95.0 D4-111 15.3 

D3-042T 60.5 D4-121T 15.3 D4-047 121.1 D3-046 33.3 

D3-040T 43.0 D4-095T 12.8 E3-015. 42.0 D3-009 38.5 

D3-047T 31.0 SANASA1 110.0 SANASA2 113.0 D3-054 34.0 

E3-110T 30.5       

2.3. Distribuição espacial da tormenta de 17/02/2003 

A Figura 4 mostra a distribuição espacial (isoietas) da tormenta ocorrida no dia 17 de 

fevereiro de 2003, traçada com base nos dados pluviométricos relacionados na Tabela 1. 

 
Figura 4. – Distribuição espacial (isoietas) da tormenta de 17/02/2003 (em mm). 

Analisando essa distribuição espacial, pode se verificar que o epicentro da tormenta do dia 

17/2/2003 ocorreu nas regiões urbanas de Campinas e Pedreira e sobre as cabeceiras do Ribeirão 

das Anhumas. A chuva máxima no ponto atingiu uma altura acumulada diária de cerca de 135 mm, 

registrada na estação pluviométrica de Pedreira. 

Na região da Rhodia a quantidade precipitada foi menor, de cerca de 80 mm, e nas cabeceiras 

do Rio Atibaia a altura pluviométrica foi ainda menor, da ordem de 30 mm. Verifica-se, também, o 

decréscimo gradativo da chuva ao longo do Rio Atibaia, a jusante da Rhodia, que chegou a uma 

altura de 20 mm nas proximidades da confluência com o Rio Jaguari. 
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2.4. Evolução temporal da tormenta 

A evolução temporal da tormenta de 17/02/2003 pode ser visualizada no gráfico da Figura 5 

abaixo, traçado a partir dos dados horários da chuva acumulada registrados nos postos relacionados  

na Tabela 1. 

 
Figura 5. – Evolução temporal da tormenta de 17/02/2003. 

Neste gráfico, verifica-se que, nos locais de maior altura pluviométrica, a chuva intensa teve 

início por volta das 15 horas do dia 17/02/2003 e duração de aproximadamente 2 horas. 

A estação telemétrica Captação de Valinhos (D3-051T), que registrou uma das maiores 

chuvas deste evento, indicou entre 5 h e 18 h do dia 17, uma chuva acumulada de 122,5 mm. 

Na mesma estação, o intervalo de maior intensidade foi o das 15h às 17h, no qual foi 

registrada uma chuva acumulada de cerca de 87,0 mm. 

Na estação da SANASA, que também se localiza na região mais atingida pela chuva, a altura 

acumulada em 120 min (entre 15 h e 17 h) atingiu 107,7 mm. 

Conforme já pôde se observar no mapa das isoietas (Figura 4), nas demais estações a altura 

pluviométrica registrada foi bem menor, não ultrapassando um total acumulado de 65,0 mm. 

2.5. Período de retorno 

Para estimar o período de retorno da chuva máxima ocorrida neste evento, utilizou-se a 

equação de chuvas intensas definida para a cidade de Campinas, por Dirceu Brasil Vieira 

(Unicamp), dada por: 

007,09486,0
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86,2524
−
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=
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Onde i é a intensidade da precipitação, em mm/h, t é a duração da chuva, em minutos e T é o 

período de retorno, em anos. 

Conforme se observa na Figura 5, a chuva realmente intensa iniciou-se por volta das 15 h do 

dia 17/02/2003 e teve duração de aproximadamente 2 horas. 
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No epicentro da tormenta, a estação pluviográfica da SANASA registrou uma chuva 

acumulada de 108 mm em 120 min., da qual resulta uma intensidade média de 0,9 mm/min. ou 54 

mm/h. Substituindo esses valores na Equação 1, resulta um período de retorno de aproximadamente 

150 anos. 

3. ANÁLISE DAS VAZÕES MÁXIMAS NO RIO ATIBAIA 

3.1. Postos fluviométricos utilizados 

Para estimar o período de retorno da cheia que assolou parte das instalações da Rhodia nos 

dias 17 e 18 de fevereiro de 2003, realizou-se estudo estatístico aplicado às séries de vazões 

máximas observadas nos dois postos fluviométricos localizados no Rio Atibaia. O primeiro é o de 

Desembargador Furtado (prefixo 3D-03), que se localiza cerca de 20 km a montante da Rhodia e 

drena uma área de 2410 km
2
; o segundo é o posto denominado Acima de Paulínia (prefixo 4D-09), 

que se localiza aproximadamente 10 km a jusante da Rhodia e a sua área de drenagem é da ordem 

de 2682 km
2
. Entre os dois postos, dentro das instalações da Rhodia, o Rio Atibaia recebe o 

Ribeirão das Anhumas, que possui uma área de contribuição aproximada de 150 km
2
. 

3.2. Estudo estatístico 

Realizou-se, inicialmente, o levantamento das vazões máximas diárias observadas nos dois 

postos. Cabe lembrar aqui que essas vazões correspondem à média das vazões registradas às 7 h e 

18 h e não à vazão máxima instantânea (vazão de pico). 

A análise de vários hidrogramas de enchente, observados nos dois postos acima citados, 

mostrou que, para ambos os postos, a vazão de pico é, em média, 20% superior à vazão máxima 

diária. Cumpre salientar, no entanto, que o evento de 17/02/2003 teve comportamento totalmente 

atípico: a chuva intensa, com epicentro na região de Campinas, permaneceu estacionária por 

aproximadamente duas horas, conforme pode ser visto nas imagens do radar e no mapa das isoietas. 

Como o grande volume de água precipitado concentrou-se em pequena área, o nível d´água subiu 

rapidamente e atingiu o máximo bastante elevado, em apenas 5 horas no posto Desembargador 

Furtado e em 10 horas no posto Acima de Paulínia, conforme mostra a Figura 6. 

No estudo estatístico, se considerasse a média das vazões de 7 h e 18 h, como se faz 

tradicionalmente para determinar a vazão média diária, as vazões ocorridas nos dois postos, no dia 

17/02/2003, não seriam nada excepcionais em termos de recorrência. 

No entanto, numa enchente, a maior preocupação é com a vazão máxima instantânea, pois ela 

que determina o grau de danos e prejuízos. Desta forma, realizou-se o cálculo do período de retorno 

das vazões máximas ocorridas em 17/02/2003, com base na série de vazões máximas, do pico de 

enchente, que foi obtida pela majoração das vazões diárias da série original, de 20 %. 
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3.3. Hidrogramas de enchente registrados nos postos Desembargador Furtado e Acima de 
Paulínia, em 17/02/2003 

Os hidrogramas de enchente registrados nos postos Desembargador Furtado e Acima de 

Paulínia, no dia 17/02/2003, estão apresentados na Figura 6 abaixo. 

 

Figura 6. – Hidrogramas registrados nos postos fluviométricos de Desembargador Furtado (3D-03) e Acima 

de Paulínia (4D-09). 

Verifica-se, nesta figura, que o pico de cheia ocorreu às 21:00 h do dia 17 no posto 

Desembargador Furtado (3D-03), atingindo uma vazão de 383 m
3
/s. No posto Acima de Paulínia, o 

pico de cheia ocorreu às 2:00 h do dia 18 (após 5 horas) e atingiu o valor de 370 m
3
/s. 

Conforme pode se observar no gráfico da Figura 6, a vazão de pico registrada no posto Acima 

de Paulínia foi ligeiramente menor, embora este esteja localizado a jusante do outro posto. 

Isto pode ser justificado, levando-se em conta o extravasamento da calha que houve no Rio 

Atibaia, no trecho compreendido entre os dois postos. Com o extravasamento, toda a várzea 

inundada passou a funcionar como um “reservatório de amortecimento”, que retardou o escoamento 

da água, atenuando o pico da enchente. 

3.4. Distribuição de probabilidade 

Para a estimativa do período de retorno correspondente às vazões registradas no evento de 

17/02/2003 foram consideradas três distribuições de probabilidade, descritas a seguir, as quais são 

empregadas com freqüência em Hidrologia: 

a) Distribuição Normal 

A distribuição Normal ou Curva de Gauss é uma das mais utilizadas pelos estatísticos, 

principalmente pela facilidade de seu emprego. A Função Densidade de Probabilidade (FDP) 

teórica é dada por: 

2
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onde X  é a média, S é o desvio padrão, π = 3,14159...e e = 2,71828 
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Uma forma muito simples de aplicar a Distribuição Normal e outras Distribuições é através da 

fórmula geral proposta por Ven Te Chow. 

Nesta fórmula a variável de interesse (vazão, chuva, etc.) é expressa em função da média, do 

desvio padrão e do fator de freqüência KT, conforme mostrado abaixo: 

XTT SKXX ⋅+=  (3) 

onde XT é a vazão para o período de retorno T, X  é a média amostral, S  é o desvio padrão 

amostral e TK  é o fator de freqüência, tabelado conforme a Distribuição de Probabilidades em 

função do período de retorno T. 

No caso da Distribuição Normal, o fator de freqüência KT  é a própria variável reduzida z. 

b) Distribuição Log-normal 

Diz-se que uma amostra obedece à Distribuição Log-Normal, quando os logaritmos de seus 

valores obedecem à Distribuição Normal. Nesta distribuição, o cálculo estatístico é aplicado sobre 

os logaritmos das vazões, em vez de manusear diretamente com os valores de vazão. Desta forma, a 

Equação 3 pode ser reescrita como: 

YTT SKYY ⋅+=  (4) 

onde Y = log Q. A valor da vazão associada ao período de retorno T é obtido calculando-se o 

antilogaritmo de YT. 

c) Distribuição de Gumbel ou Extremo Tipo I 

A distribuição de Gumbel pode ser expressa pela seguinte equação: 

T
exXP

Ty
e 1

1)( =−=≥
−

−  (5) 

onde P é a probabilidade de um valor extremo X ser maior ou igual a um dado valor x, T é o 

período de retorno, em anos e yT é a variável reduzida de Gumbel para período de retorno T; 

X

XT
T

S,

S,XX
y

⋅

⋅+−
=

77970

450
 (6) 

onde XT é a vazão para um determinado período de retorno T, X  é a média da amostra e SX é 

o desvio padrão da amostra. 

3.5. Escolha da distribuição de probabilidade 

A Figura 7 mostra os diagramas de espalhamento entre as vazões observadas e calculadas 

pelas três distribuições, traçados para o posto de Desembargador Furtado e Acima de Paulínia. 

 A verificação da aderência entre os valores observados e as curvas teóricas foi realizada 

através do cálculo de desvios, introduzindo-se um coeficiente denominado desvio relativo médio, 

definido da seguinte forma: 
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N

Q

QQN

i calc

obscalc∑
=

−

=
1

ε  
(7) 

onde ε  é o desvio relativo médio, dado em %; Qcalc é a vazão calculada pela distribuição 

teórica de probabilidade; Qobs é a vazão observada; N é o número de dados utilizados para o ajuste 

da distribuição de probabilidade. 
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Figura 7. – Diagramas de espalhamento dos postos Desembragador Furtado (3D-003) e Acima de 

Paulínia(4D-009) 

Fisicamente, este coeficiente mostra o grau de desvio existente entre os valores obtidos pela 

distribuição de probabilidade e os valores observados nos postos fluviométricos. Os resultados dos 

desvios relativos médios, obtidos para cada posto, estão apresentados na Tabela 2 abaixo. 

Tabela 2 – Desvio relativo médio (ε ) obtido para cada distribuição de probabilidade. 

Posto fluviométrico Distribuição de probabilidade Desvio relativo médio ( ε ) (%) 

Normal 7,75 

Log-normal 3,59 

Desembargador Furtado 

Gumbel 3,85 

Normal 8,15 

Log-normal 3,52 

Acima de Paulínia 

Gumbel 3,20 

Analisando-se os valores desta tabela, verifica-se que a distribuição normal apresenta maior 

desvio relativo médio para ambos os postos. Quanto à distribuição log-normal e de Gumbel, a 

primeira ajustou-se melhor aos dados do posto Desembargador Furtado e, para o posto Acima de 

Paulínia, a segunda distribuição teve ajuste melhor, embora a diferença dos desvios decorrentes das 

duas distribuições seja muito pequena. De posse dos dois resultados adversos e com base nos 

diagramas de espalhamento, verifica-se que não há critério técnico para eleger a melhor distribuição 

entre as duas para os dois postos. Desta forma, foram utilizadas, a título de comparação, as duas 

distribuições teóricas de probabilidade para a estimativa do período de retorno. 

3.6. Estimativa do período de retorno 

Apresenta-se, a seguir, o resumo estatístico obtido a partir da série de vazões máximas: 

Desembargador Furtado:     Média: maxQ = 154,8 m
3
/s       Desvio padrão: SQ = 60,0 m

3
/s 

                                                          Y = 2,1587                                          SY = 0,1675 
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Acima de Paulínia:                Média: maxQ = 158,6 m
3
/s      Desvio padrão: SQ = 63,3 m

3
/s 

                                                      Y = 2,1682                                        SY = 0,1701 

Os resultados da aplicação da Equação 3, realizada para a determinação do período de retorno 

das enchentes de 17 e 18 de fevereiro de 2003, estão resumidos na Tabela 3 abaixo. 

Tabela 3. - Resumo dos cálculos do período de retorno. 

Período de retorno (anos) 
EstaçãoFluviométrica Qmax 2003 (m

3
/s) 

Gumbel Log-normal Média 

Desembargador Furtado (3D-03) 383 234  183 209 

Acima de Paulínia (4D-09) 370 130 110 120 

Conforme pode ser observado na tabela acima, há diferença razoavelmente elevada nos 

valores do período de retorno, fornecidos pelas duas distribuições. Pode se atribuir como uma das 

causas desta discrepância, o valor do coeficiente de variação da série histórica de vazões máximas 

utilizada na análise estatística. 

Dada a dificuldade de eleger o método mais preciso, julgou-se conveniente adotar como 

período de retorno da enchente em questão, a médias dos valores obtidos pelas duas distribuições. 

Desta forma, pode-se estimar para a enchente em questão, o período de retorno de 209 e 120 anos, 

respectivamente, para os postos fluviométricos de Desembargador Furtado e Acima de Paulínia. 

3.7. Discussão dos resultados 

Observando o mapa das isoietas, verifica-se que o epicentro da chuva ocorreu praticamente 

em cima do posto Desembargador Furtado e que a chuva foi menos intensa no local do posto Acima 

de Paulínia. A rápida concentração da água da chuva fez com que a vazão de pico fosse maior no 

primeiro posto, embora este esteja localizado a montante do outro posto.  

A vazão de pico no posto Acima de Paulínia foi um pouco inferior em relação à do 

Desembargador Furtado, mesmo com a contribuição do Ribeirão das Anhumas, pois o próprio leito 

do Rio Atibaia, compreendido entre os dois postos, funcionou como um reservatório de 

amortecimento, abatendo a vazão de pico (383 m
3
/s em Desembargador Furtado e 370 m

3
/s em 

Acima de Paulínia). Grosso modo, pode-se considerar que a vazão de pico que passou na seção 

contígua à Rhodia é a média dos dois valores, que é da ordem de 376 m
3
/s.  

Quanto à recorrência dessa vazão, mesmo adotando o período de retorno da vazão do posto 

Acima de Paulínia, que está localizado mais próximo da Rhodia, o seu valor é cerca de 120 anos. 

Podemos afirmar, portanto, que o evento de 17 de fevereiro foi bastante excepcional, tanto em 

termos de características como de magnitude, e justifica os danos causados nas dependências da 

Rhodia, mesmo com as medidas preventivas tomadas por esta indústria, para a vazão 

correspondente ao período de retorno de 100 anos. 

O estudo estatístico mostrou que o período de retorno da enchente ocorrida em 17 e 

18/02/2003 é da ordem de 120 anos. No entanto, não se pode afirmar com tanta segurança que a 
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enchente daquela magnitude, ou superior, não venha ocorrer nos próximos anos, já que se trata de 

um evento totalmente aleatório. 

Se ocorrerem, em futuro próximo, processos intensos e desordenados de urbanização, nestas 

áreas hoje destinadas a usos agrícolas, deve-se esperar que ocorram alterações significativas nas 

características hidráulicas da rede hidrográfica, com conseqüente agravamento das inundações. 

4. CONCLUSÃO 

Apresentou-se, neste estudo, a caracterização hidrológica da tormenta do dia 17 de fevereiro 

de 2003, bem como a estimativa do período de retorno da enchente ocorrida no Rio Atibaia, nas 

regiões contíguas à Usina da Rhodia. 

 O estudo mostrou que as chuvas que precipitaram sobre a zona urbana de Campinas e sobre 

a bacia do Ribeirão Anhumas, que causaram as inundações de grande  magnitude nas instalações da 

Rhodia, caracterizadas pela grande intensidade, foram eventos de alto grau de excepcionalidade, 

associadas a períodos de retorno extremamente elevados. 

 Conforme as análises estatísticas elaboradas com base na equação de chuvas intensas de 

Campinas, o valor do período de retorno dessa chuva, que teve duração aproximada de 120 min., foi 

de 150 anos. 

 Quanto à vazão no Rio Atibaia, na seção em estudo, o período de retorno foi ligeiramente 

inferior, mas ainda bastante excepcional, da ordem de 120 anos. 

 Esta discrepância pode ser justificada, levando-se em consideração a distribuição espacial da 

chuva: ocorreu a chuva extremamente intensa somente na região de Campinas e Ribeirão das 

Anhumas, e nas demais áreas, praticamente não houve chuva. Isto fez com que o período de 

retorno, em termos de chuva média na bacia, fosse inferior ao do epicentro da chuva, e que fosse 

compatível com a recorrência da vazão. 

 Mesmo que a enchente de 17 e 18/02/2003 tenha um período de retorno bastante elevado, é 

muito difícil afirmar que uma outra enchente daquela magnitude não venha ocorrer em futuro 

próximo. 
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