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RESUMO – Os eventos extremos de precipitações têm provocado consequências na sociedade e o 

estudo de sua ocorrência pode auxiliar no planejamento local. Este trabalho teve por objetivo 

caracterizar as precipitações anuais ocorridas entre 1989 e 2019 na cidade de Teresina, Piauí. Por 

meio da técnica dos quantis, analisou-se a variabilidade interanual das precipitações, classificando- 

as em sete categorias. Foram obtidas informações importantes sobre o regime pluviométrico da 

cidade, identificando-se principalmente os valores que são considerados como extremos. O estudo 

pode contribuir para o delineamento de ações preventivas e servir de base para pesquisas sobre 

impactos associados aos desastres naturais. 

 

ABSTRACT – Extreme rainfall events have had consequences for society and the study of their 

occurrence can assist in local planning. This work aimed to characterize the annual rainfall between 

1989 and 2019 in the city of Teresina, Piauí. Using the quantile technique, the interannual variability 

of precipitations was analyzed, classifying them into seven categories. Important information was 

obtained on the city's rainfall regime, mainly identifying the values that are considered to be extreme. 

The study can contribute to the design of preventive actions and serve as a basis for research on 

impacts associated with natural disasters. 
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INTRODUÇÃO 

 
Um evento extremo pode ser definido como a ocorrência de um valor discrepante de uma 

variável, muito acima ou muito abaixo, das faixas de valores observáveis dessa mesma variável 

(COAN et al., 2014). 

Os eventos extremos de precipitação provocam impactos na sociedade tanto na zona urbana, 

quando se tem chuvas de alta intensidade gerando os problemas de alagamentos e enxurradas, como 

na zona rural, em que as chuvas escassas provocam situações de seca. Brandão (2001) destaca que os 

impactos ocasionados por ocorrências de chuvas extremas podem, comumente, ser enquadrados, 
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dependendo da sua extensão espacial e magnitude, na categoria de desastres naturais. Segundo o Atlas 

Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED UFSC, 2013), nos anos entre 1991 e 2012, o tipo de 

desastre natural que atingiu a maior quantidade de brasileiros foi a seca, já as enxurradas foram a 

tipologia que causou o maior número de mortes. 

O estudo de episódios relacionados ao sistema climático, como as inundações e a estiagem, tem 

mostrado as consequências geradas por esses na sociedade. Loureiro et al. (2014) lista algumas 

dessas, como: elevado número de mortes, desabrigados e feridos, perdas econômicas, impactos ao 

meio ambiente e outros. Desse modo, os estudos relacionados ao sistema climático ganharam uma 

maior repercussão no território brasileiro, sendo analisados em diversas áreas do conhecimento, tais 

como a engenharia e a geografia. 

O conhecimento da variabilidade dos eventos extremos das chuvas pode auxiliar no 

fornecimento de informações para o planejamento da infraestrutura adequada que lide com esses 

eventos contribuindo para gerar um mínimo de perdas, além de auxiliar nas ações que podem ser 

executadas pela defesa civil (IFANGER, 2017). 

Monteiro et al. (2012) acrescentam que o andamento de estudos acerca da influência e dos 

impactos associados aos valores extremos das precipitações em um município, como também de 

metodologias que proporcionam o entendimento dos desastres naturais, torna-se primordial, servindo 

de subsídios para a gestão pública relativa à tomada de decisões que possibilitem a criação de medidas 

preventivas que busquem a mitigação dos impactos deles provenientes. 

Com isso, a pesquisa objetiva estabelecer e discutir sobre os valores considerados normais e 

extremos para as chuvas anuais precipitadas sobre a cidade de Teresina, Piauí, através da utilização 

da técnica estatística dos quantis, considerando a série histórica que compreende os anos de 1989 a 

2019. 

 

METODOLOGIA 

 
Área de estudo 

 
A cidade de Teresina está localizada na região centro-norte do Estado do Piauí (Figura 1) tendo 

como coordenadas geográficas 05°05’21’’ S e 42°48’07’’ W. Segundo o IBGE (2019), possui uma 

área total de 1.391,05 km² com uma estimativa de 864.845 habitantes. A cidade está inserida na região 

de “clima tropical-equatorial com seis meses secos”; a temperatura média anual é de 28,1ºC, sendo 

que a máxima oscila entre 31,8ºC e 37,1ºC e a mínima entre 20,7ºC e 23,8ºC (ANDRADE, 2016; 

MEDEIROS, 2013) e a precipitação média anual é cerca de 1350,2 mm, como demonstrado nos 

resultados da pesquisa. 
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Figura 1 – Mapa de localização da cidade de Teresina. 

 

Seleção e tratamento dos dados 

 
Na cidade de Teresina verifica-se a existência de dois postos pluviométricos: um pertencente 

à Agência Nacional de Águas – ANA e outro do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, 

ambos localizados na região central da cidade, como fora demonstrado na Figura 1. Conforme 

abordado no Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDrU de Teresina (TERESINA, 2012), o posto 

do INMET apresenta grande quantidade de falhas, enquanto o posto da ANA possui dados mais 

representativos, com um número mínimo de falhas e uma série histórica com o dobro do tamanho 

da série do INMET. 

Por isso, adotou-se para a presente pesquisa os registros do posto nº 00542012 da ANA para 

os anos de 1989 a 2019. Seguindo a recomendação da ANA (2012), utilizou-se os dados do INMET 

do posto 82578, estação mais próxima, para o preenchimento das pequenas falhas que existiam na 

série. 

Para a caracterização dos eventos de precipitação anual, utilizou-se o método dos quantis por 

se tratar de uma técnica estatística simples que descreve um fenômeno aleatório, no caso da 

presente pesquisa, a chuva (XAVIER et al., 2007). 

As faixas escolhidas para a caracterização foram sete: Extremamente Seco (ES), Muito Seco 

(MS), Seco (S), Normal (N), Chuvoso (C), Muito Chuvoso (MC) e Extremamente Chuvoso (EC) e 
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os seus respectivos valores de probabilidade de ocorrência estão demonstrados na Tabela 1, os 

mesmos selecionados em Sena et al. (2019). 

 

Tabela 1 – Classificação das categorias da precipitação anual. 
 

Categoria Intensidade da precipitação (mm) 

Extremamente seco P < Q0,05 

Muito seco Q0,05 ≤ P < Q0,15 

Seco Q0,15 ≤ P < Q0,35 

Normal Q0,35 ≤ P < Q0,65 

Chuvoso Q0,65 ≤ P < Q0,85 

Muito chuvoso Q0,85 ≤ P < Q0,95 

Extremamente chuvoso P ≥ Q0,95 

Fonte: Sena et al. (2019) 

 

Os valores de precipitação média anual foram colocados em ordem crescente e calculado seus 

respectivos valores de probabilidade (Yn), conforme a Equação 1. A determinação do valor exato de 

precipitação para cada quantil foi obtido através da Equação 2. 

 

Yn = n / (n+1) (1) 

 

Em que: 

Y = probabilidade de ocorrer o evento 

n = ordem do ano na tabela, variando de 1 a 31. 
 
 

Q = Yi + [(P - Pi ) / (Pi+1 - Pi )]*(Yi +1 + Yi ) (2) 
 
 

Em que: 

Q = valor do quantil para cada probabilidade selecionada [mm] 

P = valor da precipitação [mm] 

 

 Assim, considerou-se como um “evento extremo” as precipitações anuais classificadas, 

através do método dos quartis, como Extremamente Seco (ES) ou Extremamento Chuvoso (EC). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
De acordo com a série histórica analisada (1989-2019) percebeu-se que no município de 

Teresina as chuvas se concentram nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Além disso, é 

durante esse período do ano que a atmosfera sobre esta região é marcada por uma alta umidade do ar, 

resultando na inibição dos efeitos da radiação solar, provocando, dessa maneira, redução no campo 

térmico. Vários são os fatores que controlam ou influenciam o comportamento climático de um 

determinado lugar, tais como o relevo e a vegetação, porém a latitude é considerada um dos mais 
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importantes, já que ela interfere diretamente na distribuição e características da radiação solar, 

precipitação, temperatura e pressão atmosférica (ANDRADE, 2016). 

Após a disposição em ordem crescente dos 31 valores anuais de precipitação, identificou-se que 

o acumulado anual de precipitação variou entre 845,6mm e 2012,8mm e a média foi de 1350,2mm. 

As classificações do total pluviométrico anual, de acordo com as ordens quantílicas, para o município 

de Teresina estão mostradas na Tabela 2 e na Figura 2 apresenta-se em qual classe cada ano se 

enquadra. 

 

Tabela 2 – Classificação do total precipitado anual para Teresina. 
 

Categoria Intensidade da precipitação (mm) 

Extremamente seco P < 860,66 

Muito seco 860,66 ≤ P < 979,34 

Seco 979,34 ≤ P < 1199,76 

Normal 1199,76 ≤ P < 1465,74 

Chuvoso 1465,74 ≤ P < 1705,46 

Muito chuvoso 1705,46 ≤ P < 1958,50 

Extremamente chuvoso P ≥ 1958,50 

 
 

Figura 2 – Classificação da precipitação anual entre 1989 e 2019 para Teresina conforme o método dos Quantis. 

 
Por meio da técnica dos quantis analisou-se a variabilidade interanual das precipitações, sendo 

possível reconhecer os anos mais discrepantes em termos de precipitação anual. Consequentemente, 

pode-se perceber que para Teresina os valores determinados para cada classe extrema apontaram que 

as precipitações abaixo de 860,66 mm serão consideradas extremamente secas e acima de 1958,50 

mm como extremamente chuvosas. Assim, os anos com precipitação mais extremas foram 1992 e 

2009, classificados como extremamente seco e extremamente chuvoso respectivamente. 
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O ano de 1992 apresentou um total pluviométrico de 845,6 mm, o que equivale a um desvio em 

relação ao quantil estabelecido para a classe extremamente seca de 15,06 mm. Entretanto, vale 

ressaltar que as ocorrências de estiagens e secas não são eventos exclusivos pertencentes às cidades 

nordestinas. Isso porque a ocorrência dessas é bastante comum no Brasil, uma vez que, entre os anos 

de 1991 a 2012, as secas e estiagens foram responsáveis pela maioria das pessoas atingidas por 

desastres naturais (51,31%) (CEPED UFSC, 2013). 

Já o ano de 2009 corresponde ao valor extremo de chuvas da série histórica escolhida. O 

total precipitado nesse ano foi maior cerca de 50% do registro médio, acarretando diversos impactos 

negativos na população teresinense. Conforme citado por Chaves et al. (2017), o total de pessoas no 

município de Teresina atingidas pelas inundações dos rios, que foi influenciada diretamente pelas 

precipitações observada naquele ano que levaram à classificação anual de extremamente chuvoso, 

em 2009 foi de 14.400. Lima (2009) aponta diversas avenidas da cidade que foram invadidas pelas 

águas, como mostrado na Figura 3, além de relatar os transtornos resultantes no trânsito. Na 

reportagem da Folha Online (2009), descreveu-se os danos em pontes e estradas, prejuízos na rede 

elétrica da cidade, a suspensão de aulas e o estabelecimento de ponto facultativo para servidores 

públicos. 

 
 

Figura 3 – Avenida Cajuína invadida em 2009 pelas águas do rio Poti em Teresina. 

 
O gráfico da Figura 4 apresenta a classificação dos trinta e um anos da série histórica de 

precipitação para cada uma das sete classes propostas, permitindo conhecer o percentual de 

ocorrência de cada classe quantílica. Dos anos analisados, apenas um foi inserido na classe 

extremamente seco, um na extremamente chuvoso, três na muito seco, sete na classe seco, sete na 
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chuvoso, três na muito chuvoso e 9 anos na classe normal. 

 

 
Figura 4 – Distribuição dos anos 1989 a 2019 nas categorias de precipitação 

 
Desse modo, a análise qualitativa e quantitativa da região permitiu avaliar o grau de severidade 

das secas e cheias ocorridas anteriormente, possibilitando o direcionamento deste conhecimento para 

o desenvolvimento socioeconômico da região, minimizando os efeitos negativos atrelados às 

atividades humanas (MONTEIRO et al., 2012). 

 
CONCLUSÕES 

Até os dias atuais, por meio de pesquisas bibliográficas em artigos e livros, essa maneira de 

técnica quantílica ainda não havia sido empregada na cidade de Teresina, mostrando a relevância para 

a utilização de valores de série histórica da precipitação distribuídos em sete classes, segundo os 

padrões estatísticos. 

Logo, a técnica dos quantis apresentou-se eficaz na determinação dos limiares de chuvas 

extremas anuais na região em estudo. Destaca-se que dentre os 31 anos analisados (1989 a 2019), o 

somatório dos anos classificados como secos, muito secos e extremamente secos equivale ao 

somatório dos anos classificados como chuvosos, muito chuvosos e extremamente chuvosos. Esse 

fato pode ser atribuído com a variação da distribuição da vegetação, do regime térmico, hídrico e 

atmosférico ao longo dos anos. 

Desse modo, esta pesquisa, através da classificação dos anos estudados, pode indicar um sinal 

de alerta para a região, tanto para a possível ocorrência de inundações, como para uma possível seca 

severa. Monteiro et al. (2012) acrescenta que a compreensão do comportamento da chuva em uma 

região permite a minimização dos impactos oriundos de eventos extremos, já que evitar a ocorrência 

de desastres naturais é humanamente impossível. Contudo, é possível diminuir consideravelmente os 

efeitos provenientes dos desastres naturais, através da criação de uma cultura de convivência com os 



XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

  8 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 

 

 

mesmos. 
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