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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 Rio do Sul/SC em diferentes intervalos de classe levando em 
conta dados de 71 anos. O município de Rio do Sul apresenta uma média de 
precipitação anual de 1458,7mm, tendo uma maior ocorrência de chuvas entre o 
período de fevereiro a setembro. No período observado, tem-se a ocorrência de 
precipitação em 33,74% com valores de precipitação entre 736,7 e 2669,4 mm por 
ano. 
PALAVRAS- CHAVE:  frequência de precipitação, dias com chuva, Rio do Sul.  
 
 

ANALYSIS OF THE FREQUENCY DISTRIBUTION OF PRECIPITA TION IN 
DIFFERENT INTERVALS OF CLASSES FOR RIO DO SUL/SC 

 
ABSTRACT 

 
Precipitation is one of the elements of weather that has more influence on 
environmental conditions. The annual frequency distribution of precipitation follows 
trends, than estimates can be made based on historical data. This paper refers to the 
frequency analysis of annual rainfall in the town of Rio do Sul/SC in different class 
intervals taking into account data of 71 years. The town of Rio do Sul 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 33,74 % with 
precipitation values between 736,7 and 2669,4 mm per year. 
KEYWORDS:  frequency of precipitation, days with rain, Rio do Sul.  
 
 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.9, N.16; p.             2013 
 

107

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, influenciando na produção agrícola, bem 
como no crescimento e desenvolvimento vegetal (LEITE et al., 2011).  

A análise de ocorrência e quantidade de precipitação em uma determinada 
região pode ser elaborada 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). 

A distribuição espacial e temporal da precipitação é de grande importância do 
ponto de vista social, econômico e ambiental, pois o conhecimento do 
comportamento hidrológico de uma determinada região permite o planejamento, bem 
como a tomada de decisão frente a situações de excesso ou escassez hídrica 
(ALVES, 2011; LEITE et al., 2011).  

No meio agrícola o conhecimento da dinâmica da precipitação é essencial 
para o planejamento de atividades, desde o reparo do solo até a colheita. É 
Imprescindível conhecer o comportamento da precipitação ao longo do ano, para 
que possa ser optado pela melhor época de semeadura, uma vez que as plantas 
têm uma grande necessidade hídrica para a germinação, bem como para os demais 
estádios fenológicos (SILVA, et al., 2009).  

A importância atribuída ao estudo do comportamento da precipitação está 
associada também às suas consequências, pois quando ocorrida em um curto 
intervalo de tempo pode resultar em impactos como deslizamentos de terra, 
enchentes e assoreamento de rios. Já quando escassa a precipitação acarreta 
diversos prejuízos socioeconômicos. Assim, o estudo da precipitação com base em 
séries históricas permite então um melhor planejamento das atividades humanas 
(ALVES, 2011).  

Outro aspecto relacionado à precipitação de grande importância é o 
conhecimento do número estimado de dias com precipitação dentro de um mês, pois 
essa informação é útil em diversas áreas, como a área de construção civil e 
principalmente para o planejamento de atividades agrícolas, sendo importantes a 
curto prazo para a realização de práticas agronômicas cuja a umidade do solo ou do 
ar são condicionantes, ou a longo prazo para a definição do zoneamento agrícola, 
auxiliando na definição das regiões e épocas mais adequadas para implantação de 
determinadas culturas (NERY et al., 2004).  

Diante disso o presente trabalho teve como objetivos, analisar a frequência da 
precipitação anual, separa-la em intervalos de classe e estimar o número de dias 
com precipitação durante um período de 71 anos para o município de Rio do Sul/SC.  

 
MATERIAL E METODOS  

 
O município de Rio do Sul situa-se no Alto Vale do Itajaí, de acordo com os 

dados do IBGE de 2010, Rio do Sul tem uma área total de 260,357km² e uma 
população de 61.198 habitantes. A Classificação Climática segundo o método de 
THORNTHWAITE para a Região do Alto Vale do Itajaí é B4rB’3 a’, classificando o 
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clima da região como úmido, com deficiência de água nula e excesso de água no 
inverno, sendo mesotérmico e subtipo climático a’ (CATONI et al., 2012).  

A análise da frequência de precipitação e a relação de números de dias com 
chuva foi realizada com base em dados diários de precipitação obtidos da estação 
da Agência Nacional das Águas-ANA (2013), do período de 1941 a 2011, localizados 
nas coordenadas de 27º13’0” Latitude Sul e 49º37’0” Longitude Oeste, a 350 metros 
acima do nível do mar (FIGURA 1).  

 
FIGURA 1. Localização da cidade de Rio do Sul e da Estação da ANA 
(Agência Nacional de Águas). 

 
Os dados coletados foram organizados por meio de planilhas, utilizando o 

software Excel 2010, onde receberam tratamentos estatísticos sendo determinados 
os valores de precipitação e de dias com chuva máximos, mínimos e médios para 
cada mês. Calculou-se ainda a média móvel para um período de cinco anos, onde 
calculou-se a regressão linear.  

Realizou-se o somatório da precipitação para cada ano e determinou-se 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).  

Em seguida, representou-se os dados estatísticos em forma de gráficos, 
elaborados no software Excel 2010 mostrando o comportamento da precipitação 
média histórica mensal, o número de dias com chuva e a frequência de precipitação 
em diferentes intervalos de classes.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na Tabela 1 estão apresentados os valores totais de precipitação anual para o 

município de Rio do Sul/SC. Observa-se que o total de precipitação anual durante o 
período de 71 anos variou entre 736,7 mm e 2669,4 mm, tendo uma média anual de 
1458,7mm. Seguindo então a tendência do município de Ituporanga também situado 
no Alto Vale do Itajaí, cujo tem uma precipitação anual média de 1606,3 mm (ELI at 
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al., 2012). Observa-se ainda que a precipitação e bem distribuída ao longo do ano, 
não tendo períodos caracterizados por estação seca e estação chuvosa como ocorre 
em grande parte das demais áreas do Brasil (PINHO et al., 2010). 
 
 
TABELA 1  – Valores totais da precipitação anual em Rio do Sul – SC (1941-2011).  
 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1940   1491,9 1276,8 1395 862,8 1085 1563,5 1363,8 1402,4 1088 

1950 1305,6 1244 1345,9 1233,1 1467,9 1156,9 1261,4 1564,3 1309,1 1089,7 

1960 1227,6 1546,3 953,3 1108,6 736,7 1093,6 1330,2 1159,8 870 1552,6 

1970 1556,9 1760,3 2669,4 1832,3 1274 1431,9 1703 1855,6 1546,1 1425 

1980 2086,6 1077,9 1491,9 2615,1 1674,3 1173,8 1461,9 1634,1 1289,8 1493,9 

1990 2221,4 1374,9 1662,7 1843,8 1590,2 1321,7 1701,4 1659,5 1761,7 1209,4 

2000 1288,5 1675,3 1671,2 1203,4 1331,5 1488,8 1071,6 1487,6 1406,5 1725,4 

2010 1729 2002,8                 

 
A Figura 2 apresenta a distribuição da média mensal da precipitação para os 

71 anos de dados observados para Rio do Sul/SC. A média de precipitação mensal 
para o município de Rio do sul é de 121,56 mm, onde as estações mais chuvosas 
são a primavera e o verão, que correspondem a 57,2% da precipitação anual 
(834,35 mm). Já para as estações de outono e inverno a precipitação apresentou 
uma variação constante, representando 42,8% da média da precipitação anual. 
Mostrando um comportamento pluviométrico semelhante ao encontrado para o 
município de Ituporanga com base em dados históricos, também localizado no Alto 
Vale do Itajaí (ELI et al., 2012).  

 

 
FIGURA 2. Média de precipitação mensal dos 71 anos registrados 
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Na Figura 3 tem-se os totais de precipitação anual para Rio do Sul/SC. Onde 
observa-se que as maiores precipitações foram nos anos de 1972, 1980, 1983, 1990 
e 2011, correspondendo também aos anos em que ocorreram grandes enchentes no 
município. De acordo com LEITE et al., (2011), os maiores valores de precipitação 
obtidos podem estar relacionados com o fenômeno El Niño. Este fenômeno ocorre 
devido às interações entre o oceano e a atmosfera, apresentando duas fases 
distintas, uma sendo denominada de El Ninõ cujo é a fase fria e implica em uma 
maior ocorrência de precipitação em nossa região e em todo o Sul da América do 
Sul. E a outra fase é a La Ninã sendo considerada a fase quente, caracterizando-se 
por períodos de estiagem no Sul da América do Sul (CUNHA et al., 2011).  

A partir do cálculo da média móvel considerando períodos de cinco anos para 
toda a série histórica e da adição de linha de tendência, observa-se que não há uma 
demonstração de tendência positiva com o passar dos anos, diferente do que 
ocorreu no modelo realizado por LEITE et al., (2011) para o município de Ponta 
Grossa/ PR, onde teve-se uma tendência positiva, obtendo um r² de 0,526 pela reta 
de regressão linear com a variável tempo, uma vez que para Rio do Sul/SC, obteve-
se r² 0,113, sendo um valor muito baixo.   

 
FIGURA 3. Totais anuais e médias móveis de precipitação (mm) para 

município de Rio do Sul/SC no período de 1941 a 2011.  
 

Na Tabela 2, observam-se os valores de precipitação separados por intervalos 
de classe de 149 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 1034,7 a 1779,7 mm, 
correspondendo a 82,3% dos dias com chuva do período observado, tendo 7198 
dias com chuvas contribuindo para frequências de precipitação nestes intervalos. 

Observa-se que há uma baixa ocorrência de precipitação anual abaixo de 
1034,7 mm e acima de 1779,7, sendo que os valores de precipitação acima deste 
valor estão associados com a ocorrência de enchentes. Valores obtidos acima de 
1779,7 mm por ano podem estar associados ao fenômeno El Niño caracterizado por 
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um aumento da precipitação no Sul da América do Sul (SAMPAIO, 2001).  
 

TABELA 2 . Frequência de Dias com Chuva e Contribuição da precipitação em 
diferentes intervalos de classes. 

Limite inferior Limite superior Nº de ocorrência  Contribuição (%) 
736,7 885,7 263 3,0 
885,7 1034,7 88 1,0 

1034,7 1183,7 1068 12,2 
1183,7 1332,7 1743 19,9 
1332,7 1481,7 1207 13,8 
1481,7 1630,7 1525 17,4 
1630,7 1779,7 1655 18,9 
1779,7 1928,7 378 4,3 
1928,7 2077,7 168 1,9 
2077,7 2226,7 328 3,8 
2226,7 2375,7 0 0,0 
2375,7 2524,7 0 0,0 
2524,7 2673,7 322 3,7 

 
Na Figura 4 observa-se a contribuição da precipitação em diferentes 

intervalos de classe. Dos 25.915 dias analisados em 66,26% destes não houve 
precipitação. A maior ocorrência de precipitação foi verificada nos intervalos de 
1034,7 – 1779,7 que correspondem a 27,78% da precipitação total anual. Observa-
se que em 33,74% do período analisado tem-se a ocorrência de chuva com 
intervalos entre 736,7 – 2673,7 mm anuais. Valores semelhantes foram encontrados 
por ELI et al., (2012) para o município de Ituporanga/SC.  

 
 

FIGURA 4. Contribuição da Precipitação em diferentes intervalos 
de classe para o total Anual. 
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Na Figura 5, observa-se a média de número de dias com chuva por mês, 
onde ocorre que no período de outono e inverno tem-se um menor número de dias 
de chuva, tendo uma média de nove dias por mês. Já no período de verão e 
primavera tem-se uma media de 11,7 dias com chuvas por mês. Dados referentes ao 
número de dias de chuva por mês são de grande importância para o planejamento 
agrícola tanto a longo como a curto prazo, sendo um dos aspectos mais importantes 
para a agricultura (LEITE et al., 2011).  

 

 
  FIGURA 5. Média de dias com chuva por mês para Rio do Sul/SC.  

 
CONCLUSÃO 

 
No município de Rio do Sul a estação mais chuvosa concentra-se entre o 

período de setembro a fevereiro (primavera-verão). A média de precipitação anual 
para Rio do Sul é de 1458,7mm e a média mensal é de 121,56 mm. No período 
observado, obteve-se 66,26% dos dias sem a ocorrência de precipitação e 33,74% 
dos dias com precipitação.  
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