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Apêndice D - Análise das isoietas diárias 

Apresentam-se os campos de precipitação de seis dias selecionados no 

estudo piloto (janeiro e fevereiro de 1995). Todos os campos são apresentados 

com um formato retangular e com os limites da bacia indicados. Deve-se 

lembrar, entretanto, que os pluviômetros estão localizados no interior da bacia 

hidrográfica e no seu entorno. Desta forma, à medida que o campo se afasta 

da bacia, os valores deixam de ser representativos. 

A figura D.1 corresponde a legenda para todos os campos diários de 

precipitação apresentados neste anexo.  

 

Figura D.1 Legenda válida para as figuras D.2 até D.52. 

 
 

Dia 02 de janeiro – Um dos dias observados no gráfico que fornecem 

valores menos discrepantes. Os dados de radar e pluviômetros apresentam 

coincidências na região do exutório e na extremidade esquerda inferior, porém 

no interior as manchas mais intensas não coincidem. 

Os métodos de correção tentam aproximar a forma dos campos, 

principalmente nas regiões onde existia concordância. No interior da bacia, o 
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método de Brandes atenua uma mancha que existe no radar, mas não no 

pluviômetro, o que não ocorre no método de Koistinen & Puhakka. 

 

 

Figura D.2 IQD - 02/01 

 

Figura D.3 Costa - 02/01 

 

Figura D.4 Radar - 02/01 

 

Figura D.5 Brandes - 02/01 

 

Figura D.6 Brandes 10 - 02/01 

 

Figura D.7 Brandes 5 - 02/01 
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Figura D.8 Koistinen & Puhakka - 02/01 

 

Figura D.9 Koistinen & Puhakka 10 - 02/01 

 

Figura D.10 Koistinen & Puhakka 5 - 02/01 

 

Dia 08 de janeiro – Dia que apresenta o maior valor pontual observado 

no radar (119,2 mm). O campo de chuvas gerado pelos pluviômetros indicou 

um valor máximo de 50,7 mm. Os valores máximos gerados pelos métodos de 

Koistinen & Puhakka acompanham e superam o valor máximo do radar e os de 

Brandes tem comportamento mais parecido com os pluviômetros. Conforme 

observado no gráfico de volume total na bacia. (figura 7.43) e nas isoietas 

(figuras D.11 até D.19) 

Observa-se que as isoietas diárias são bastante diferentes em função da 

origem do dado. Os campos de precipitação gerados pelos métodos que usam 

exclusivamente os pluviômetros são muito próximos e o método do Inverso do 

Quadrado da Distância apresenta sempre as isoietas mais arredondadas. O 

campo de chuva oriundo dos dados de radar apresenta chuvas mais fortes em 

toda a área, com pequenas manchas de chuvas superiores a 100 mm. 
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Figura D.11 IQD - 08/01 

 

Figura D.12 Costa - 08/01 

 

Figura D.13 Radar- 08/01 

 

Figura D.14 Brandes- 08/01 

 

Figura D.15 Brandes 10 - 08/01 

 

Figura D.16 Brandes 5 - 08/01 
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Figura D.17 Koistinen & Puhakka- 08/01 

 

Figura D.18 Koistinen & Puhakka 10 - 08/01 

 

Figura D.19 Koistinen & Puhakka 5 - 08/01 

 

O método composto de Brandes deixa o campo de precipitação mais 

parecido com os dos métodos baseados nos pluviômetros. A introdução dos 

limites faz com que o campo permaneça mais intenso, neste caso mais 

parecido com os valores de radar, o que faz sentido, pois os limites foram 

introduzidos no sentido de diminuir a influência de pluviômetros quando estes 

apresentam um valor muito discrepante do radar. 

Já o método composto de Koistinen & Puhakka deixa os campos de 

precipitação mais parecidos com o campo do radar e de certa forma o acentua. 

A introdução dos limites, neste caso, parece acentuar os valores extremos do 

radar. 

 

Dia 27 de janeiro – Neste dia os valores máximos observados pelo 

radar e pelos métodos derivados de pluviômetros não são muito discrepantes, 

porém os métodos compostos acentuam as diferenças e o método de Brandes 

apresenta um valor máximo observado da ordem de 400 mm. No gráfico de 
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volume total diário (figura 7.41) observa-se uma chuva mais acentuada no 

radar e os métodos compostos aumentam a diferença. 

 

 

Figura D.20 IQD – 27/01 

 

Figura D.21 Costa - 27/01 

 

Figura D.22 Radar – 27/01 

 

Figura D.23 Brandes – 27/01 

 

Figura D.24 Brandes 10 – 27/01 

 

Figura D.25 Brandes 5 – 27/01 
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Figura D.26 Koistinen & Puhakka – 27/01 

 

Figura D.27 Koistinen & Puhakka10 – 27/01 

 

Figura D.28 Koistinen & Puhakka 5 – 27/01 

 

A observação deste conjunto de mapas de isoietas indica que o método 

de Brandes exagera na correção do campo de radar. Este exagero somente 

deixa de ser relevante para limitação mais severa de G. Os campos obtidos 

pelo método de Koistinen & Puhakka e de Brandes 5 são muito semelhantes ao 

campo do radar e percebe-se a correção na região à direita, próximo ao divisor 

de águas e fora da bacia.  

 

Dia 04 de fevereiro – Neste dia a situação dos dados esta invertida. 

Quando se analisa o volume total, observa-se que o radar indica menos chuva 

que o pluviômetro e os métodos compostos fornecem valores intermediários. 

Porém, os métodos compostos elevam os valores pontuais máximos. 
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Figura D.29 IQD – 04/02 

 

Figura D.30 Costa – 04/02 

 

Figura D.31 Radar – 04/02 

 

Figura D.32 Brandes – 04/02 

 

Figura D.33 Brandes10 – 04/02 

 

Figura D.34 Brandes 5 – 04/02 
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Figura D.35 Koistinen & Puhakka – 04/02 

 

Figura D.36 Koistinen & Puhakka 10 – 04/02 

 

Figura D.37 Koistinen & Puhakka 5 – 04/02 

 

Os dados de pluviômetros e de radar são discordantes em intensidade e 

distribuição espacial, tanto fora como no interior da bacia. A coincidência 

observada nestes campos é a ocorrência de eventos mais acentuados na 

região próxima ao exutório. Os métodos de correção compõem campos que 

têm a mesma forma do campo do radar, porém intensificados, principalmente o 

método de Brandes. Neste método as maiores distorções estão fora da bacia, 

mas observam-se pequenas manchas de precipitação mais intensa (azul 

claro – 100 a 150 mm diário) na parte de jusante da bacia. 

 

Dia 05 de fevereiro – Este dia repete as tendências observadas no dia 

anterior. Ao analisar o gráfico de volumes totais (figura 7.41), verifica-se que, 

para este dia, os métodos compostos são mais influenciados pelos 

pluviômetros. As regiões de chuva mais intensa continuam a coincidir entre os 

campos apresentados pelos pluviômetros e pelo radar, porém as magnitudes 

são bastante discordantes. 
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Figura D.38 IQD – 05/02 

 

Figura D.39 Costa – 05/02 

 

Figura D.40 Radar – 05/02 

 

Figura D.41 Brandes – 05/02 

 

Figura D.42 Brandes 10 – 05/02 

 

Figura D.43 Brandes 5 – 05/02 
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Figura D.44 Koistinen & Puhakka – 05/02 

 

Figura D.45 Koistinen & Puhakka 10 – 05/02 

 

Figura D.46 Koistinen & Puhakka 5 – 05/02 

 

Novamente observa-se que a técnica de Brandes intensifica o campo de 

radar e busca reproduzir a mancha mais intensa de chuva no limite inferior 

direito da bacia. Tanto o método de Brandes sem limitação como o limitado a 

valores de G de 10 fazem uma super correção. Os campos gerados pelo 

método Koistinen & Puhakka são mais fiéis quantitativa e qualitativamente ao 

campo de radar. 

 

Dia 07 de fevereiro – Este dia apresenta valores baixos nos campos de 

chuva de radar e compostos, e valores altos nos pluviômetros tanto para o 

volume total como para os valores máximos pontuais. 

Os campos são muito discordantes, e os métodos de correção não 

modificam substancialmente os valores do radar. 
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Figura D.47 IQD – 07/02 

 

Figura D.48 Costa – 07/02 

 

Figura D.49 Radar – 07/02 

 

Figura D.50 Brandes – 07/02 

 

Figura D.51 Brandes 10 – 07/02 

 

Figura D.52 Brandes 5 – 07/02 
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Figura D.53 Koistinen & Puhakka – 07/02 

 

Figura D.54 Koistinen & Puhakka 10 – 07/02 

 

Figura D.55 Koistinen & Puhakka 5 – 07/02 

 

Dia 14 de fevereiro – Este dia apresenta valores de totais de chuva 

próximos, tanto para pluviômetros, como para radar. Os métodos compostos 

aumentam as diferenças totais e pontuais. 

 

 

Figura D.56 IQD – 14/02 

 

Figura D.57 Costa – 14/02 
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Figura D.58 Radar – 14/02 

 

Figura D.59 Brandes – 14/02 

 

Figura D.60 Brandes 10 – 14/02 Figura D.61 Brandes 5 – 14/02 

Figura D.62 Koistinen & Puhakka – 14/02 Figura D.63 Koistinen & Puhakka 10 – 14/02 
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Figura D.64 Koistinen & Puhakka 5 – 14/02 

 

Neste dia observa-se que as técnicas de correção aproximam a 

aparência dos campos. O método de Brandes sem limitação continua sendo o 

que introduz as maiores correções. A acentuação das manchas nos locais 

onde os pluviômetros indica maiores chuvas é feita de forma mais dispersa em 

todos os métodos de correção, porem esta dispersão é visivelmente maior no 

método Koistinen & Puhakka. 


