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RESUMO: A precipitação é um dos elementos climáticos que exerce maior influência sobre as 

condições ambientais. A frequência da distribuição da precipitação segue tendências anuais, 

assim estimativas desta podem ser realizadas com base em dados históricos. O presente trabalho 

refere-se à análise da frequência de precipitação anual do município de Ituporanga – SC em 

diferentes intervalos de classe levando em conta dados de 22 anos. O município de Ituporanga 

apresenta uma média de precipitação anual de 1606,3 mm, tendo uma maior ocorrência de chu-

vas entre o período de fevereiro a setembro. No período observado, tem-se a ocorrência de pre-

cipitação em 39% com valores de precipitação entre 1095,8 e 2187,8 mm por ano. 

 

ABSTRACT: Precipitation is one of the elements of weather that has more influence on 

environmental conditions. The frequency distribution of annual precipitation follows trends, so 

that estimates can be made based on historical data. This paper refers to the frequency analysis 

of annual rainfall in the town of Ituporanga - SC in different class intervals taking into account 

data of 22 years. The town of Ituporanga has an average annual rainfall of 1606.3 mm, with 

greater rainfall between February and September. During the study period, there is the 

occurrence of precipitation in 39% with precipitation values between 1095.8 and 2187.8 mm per 

year. 

 

1- INTRODUÇÃO 

Dentre os elementos meteorológicos, a precipitação é o que apresenta maior influência sob as 

condições ambientais, bem como é o de maior importância nas atividades socioeconômicas. A 

precipitação exerce efeito direto principalmente sobre o balanço hídrico e indireto sobre outras 

variáveis como a umidade relativa do ar, temperatura do ar e do solo, radiação solar, influenci-
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ando na produção agrícola, bem como no crescimento e desenvolvimento vegetal. (GALDINO e 

SORIANO, 2002; SOUSA et al., 2006). 

A análise de ocorrência e quantidade de precipitação em uma determinada região pode ser ela-

borada por modelos estatísticos com base nos registros pluviométricos de um posto qualquer, 

pois a frequência da distribuição da precipitação e intensidade seguem tendências anuais, que 

podem ser aproximadas pelo uso de dados históricos (PINHO et al, 2010). 

O presente trabalho teve como objetivo definir a frequência de precipitação anual no município 

de Ituporanga – SC, no Alto Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no município de Ituporanga, localizada na região do alto vale do Itajaí, na 

estação experimental da EPAGRI (27,42º S; 49,65ºW; altitude 484 m.) (Figura 1). Foram 

utilizados dados do período do ano de 1987 a 2008, obtidos da estação automática experimental 

da EPAGRI para a análise de frequência da precipitação. 

 
Figura 01. Estação Meteorológica da EPAGRI – Ituporanga – SC. 
 

Os dados coletados foram organizados por meio de planilhas, utilizando o software Excel 2010. 

Foi realizado o somatório da precipitação para cada ano e determinado o intervalo de classes 

para cálculo da frequência anual da precipitação. O número de classes foi estimado por meio da 

Fórmula de STURGES (1+3,3 [Log 10(N)]) (ASSIS et al., 1966). 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 01 estão apresentados os valores totais de precipitação anual para o município de 

Ituporanga – SC. Observa-se que o total de precipitação anual durante o período de 22 anos 

variou entre 1095,8 mm e 2184,2 mm, tendo uma média anual de 1606,3 mm. 

  

Tabela 01 – Valores totais da precipitação anual de Ituporanga – SC (1987-2008) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1980        1676,2 1205,6 1717,9 

1990 2184,2 1370,6 1591,8 1661,7 1672,4 1328,6 1472,2 1833,8 1818,6 1284,1 

2000 1723,1 1847,8 1830,0 1235,3 1326,6 1883,9 1095,8 1771,0 1807,1  

 

A Figura 02 apresenta a distribuição da média mensal da precipitação para os 22 anos de dados 

observados para Ituporanga-SC. A média de precipitação mensal para o município de Ituporanga 

é de 133,9 mm, onde as estações mais chuvosas são a primavera e o verão, que correspondem a 

59,6% da precipitação anual (957,8 mm). Já para as estações de outono e inverno a precipitação 

apresentou uma variação constante, representando 40,4% da média da precipitação anual. 

 

 
Figura 02.- Variação espacial da precipitação média histórica distribuída em Ituporanga- SC. 

 

Analisando a Tabela 02, observa-se que os valores de precipitação separados por intervalos de 

classe de 156 mm conforme indicou a fórmula de Sturges (ASSIS et al., 1966). Com base nestes 

intervalos, observa-se a percentagem e o número de ocorrência de dias com precipitação dentro 

destes intervalos. Observou-se uma maior frequência de precipitação dentro do intervalo de 

1719,8 a 1875,8 mm, correspondendo 31 % dos dias com chuva do período observado. O 

intervalo que mostrou uma menor contribuição de dias com chuva foi o intervalo de 1875,8 a 
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2031,8 mm, que teve apenas 101 dias que correspondem a 3% dos dias com chuva de um total 

de 3130 dias com chuva dos 22 anos analisados. 

Tabela 02 – Frequência de Dias com Chuva e Contribuição da precipitação em diferentes 

intervalos de classe. 

Intervalo de Classes Contribuição (%) Nº de ocorrências 

1095,8- 1251,8 13% 390 

1251,8- 1407,8 19% 591 

1407,8- 1563,8 5% 157 

1563,8- 1719,8 24% 757 

1719,8- 1875,8 31% 968 

1875,8- 2031,8 3% 101 

2031,8- 2187,8 5% 166 

 

Na Figura 03 observa-se a contribuição da precipitação em diferentes intervalos de classe. Dos 

8037 dias analisados em 61% destes não houve precipitação. A maior ocorrência de precipitação 

foi verificada nos intervalos de 1563,8 a 1875,8 que correspondem a 24% da precipitação total 

anual. Observa-se que em 39% do período analisado tem-se a ocorrência de chuva com interva-

los entre 1095,8 e 2187,8 mm anuais. 

 

 
 

Figura 03. Contribuição da Precipitação em diferentes intervalos de classe para o total Anual. 
 

4- CONCLUSÃO 

 

No município de Ituporanga a estação mais chuvosa concentra-se entre o período de setembro a 

fevereiro (primavera-verão). A média de precipitação anual para Ituporanga é de 1606,3 mm e a 

média mensal é de 133,9 mm. No período observado, obteve-se 61% dos dias sem a ocorrência 

de precipitação e 39% dos dias com precipitação tendo intervalos anuais entre 1095,8 e 2187,8 

mm. 
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