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INTRODUÇÃO 

No contexto da variabilidade climática, a precipitação é uma das variáveis mais importantes, 

pois seu comportamento influencia a dinâmica socioambiental e suas informações são utilizadas no 

planejamento e gestão dos recursos naturais. No entanto, suas consequências em situações extremas 

como secas, cheias, inundações em áreas rurais e urbanas, erosão e deslizamentos de terra podem 

ocasionar sérios danos às atividades humanas e ao meio ambiente (Soares et al., 2014; Oliveira, 2019). 

Por outro lado, mesmo a variabilidade da chuva sendo frequentemente mencionada como 

facilitadora de diversos problemas ambientais e econômicos (Sobral et al., 2019), nos países em 

desenvolvimento, a produção agrícola dependente da chuva continua sendo a principal fonte de renda 

na maioria das áreas rurais (Birara et al. 2018). Atualmente, a região Sul do Brasil tem boa parte da 

economia associada ao agronegócio, e a variabilidade climática da região pode determinar a 

produtividade agrícola anual (RADIN et al. 2017), indicando que medidas estruturais e não-

estruturais em diversos setores da economia serão cruciais para proteger os meios de produção e 

garantir, por exemplo, a segurança alimentar 

Com isso, tendo em vista os efeitos globais das mudanças climáticas nos processos do ciclo 

hidrológico e a importância do conhecimento acerca da variabilidade da chuva para a gestão dos 

riscos e desastres hidrológicos, como a escassez hídrica, diversos estudos têm sido realizados com 

vistas à análise e compreensão da variabilidade espaço-temporal da chuva, por meio da aplicação de 

estatísticas simples e médias moveis, ou ainda, de índices climáticos para verificar as anomalias 

anuais e sazonais em séries hidrológicas. 

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a variabilidade espaço-temporal da chuva na 

mesorregião Sudeste do estado do Rio Grande do Sul. 

METODOLOGIA 

O estudo foi conduzido na mesorregião Sudeste do estado do Rio Grande do Sul (RS) (Figura 

1), que compreende 25 municípios com uma população estimada em 948.036 habitantes (IBGE, 

2019) e área de aproximadamente 42.345 Km2.  

Foram obtidos, junto ao HidroWeb – Sistema de Informações Hidrológicas da Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), séries históricas de chuva total diária de 37 postos 

pluviométricos distribuídos na área de estudo (Figura 1), com extensão mínima de 20 anos (1952-

2018). Com o software SYHDA – System of Hydrological Data Acquisition and Analysis foram 

constituídas séries de Chuva Máxima Diária Anual (CMDA) e Chuva Total Anual (CTA), 
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considerando anos com no máximo 30 dias de falha, e de Chuva Total Mensal (CTM), considerando 

meses com no máximo 5 dias de falha e apenas anos completos (com os 12 meses). 

Figura 1 – Área de estudo e distribuição espacial dos postos pluviométricos considerados. 

A análise da variabilidade temporal da chuva na mesorregião Sudeste do RS foi conduzida por 

meio do Coeficiente de Variação (CV) e do Índice de Concentração da Precipitação (ICP). O CV, 

que é utilizado para comparar variabilidades de diferentes conjuntos de dados, foi calculado para as 

séries de CTA e CMDA. Seus resultados foram classificados conforme proposto por Hadju et al. 

(2013): baixo (CV < 20%), moderado (20% < CV < 30%), alto (CV > 30%), muito alto (CV > 40%) 

e extremamente alto (CV > 70%). 

Já o ICP (Oliver, 1980), fornece uma compreensão acerca da distribuição temporal da chuva no 

decorrer dos meses ou das estações do ano, e pode ser empregado como um indicador de riscos 

hidrológicos, como secas e inundações. O ICP é calculado utilizando as séries de CTM e, em escala 

anual é dado por (Equação 1) (De Luis et al., 2011): 
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Onde ICPAnual é o Índice de Concentração da Precipitação em escala anual e Pi é a precipitação 

total do mês i (mm). Em escala sazonal, o ICP é calculado pela Equação 2: 

                                                                                                           (2) 

Em que ICPSazonal é o Índice de Concentração da Precipitação em escala sazonal e Pi é a 

precipitação total do mês i da estação do ano considerada (mm). Para o cálculo do ICPSazonal, o verão 

incluiu os meses de janeiro, fevereiro e março; o outono os meses de abril, maio e junho; o inverno 

os meses de julho, agosto e setembro; e a primavera os meses de outubro, novembro e dezembro.  

Conforme Oliver (1980): valores do ICP ≤ 10,99 indicam uma distribuição uniforme da 

precipitação; 11 ≤ ICP ≤ 15,99 indicam uma moderada concentração da precipitação; 16 ≤ ICP ≤ 

20,99 indicam uma distribuição irregular da precipitação; e valores do ICP ≥ 21 indicam uma forte 

irregularidade na distribuição da chuva (alta concentração). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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O CV das séries de CTA indicou que há moderada variabilidade temporal em 34 das 37 séries 

analisadas, no período observado (Figura 2a). Em contrapartida, 30 das 37 séries de CMDA 

apresentaram CV maior que 20%, sendo enquadradas como de moderada a alta variabilidade (Figura 

2b), indicando uma maior variabilidade desta variável. No entanto, este comportamento é 

característico e esperado da CMDA, pois esta é bastante influenciada por características locais 

específicas e pelo efeito orográfico, que condicionam sua alta variabilidade espacial e temporal. 

 
 Figura 2: Distribuição espacial do Coeficiente de Variação da Chuva Total Anual (a) e Chuva Máxima Diária Anual (b) 

 

A figura 3 ilustra a distribuição espacial do ICP em escala sazonal e anual para a área de estudo. 
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Figura 3 – Distribuição espacial do Índice de Concentração da Precipitação em escala sazonal (a, b, c e d) e anual (e). 

A análise do ICP, em escala anual, apontou uma maior irregularidade da distribuição da CTM 

no decorrer do ano, na maior parte dos locais considerados, demonstrando uma concentração 

moderada em alguns meses do ano nessa região do estado. 

Em escala sazonal (Figura 3a, 3b, 3c e 3d), o ICP indicou uma distribuição uniforme da CTM, 

na maior parte dos locais, no decorrer dos meses das estações. Segundo Cera e Ferraz (2015), as 

frentes frias que passam regularmente pelo estado favorecem a boa distribuição da precipitação. Além 

disso, o inverno foi a estação do ano com a distribuição mais regular da chuva (menores ICP), 

enquanto o verão, a estação do ano com a pior distribuição temporal da chuva na região. 

Esses resultados vão ao encontro de dois pontos importantes sobre a chuva, não somente na 

mesorregião Sudeste, mas principalmente na metade Sul do estado: i) no verão o aquecimento da 

superfície terrestre promove a condução de umidade para o interior do continente, instabilizando a 

atmosfera (Gonçalves e Back, 2018), resultando em chuvas intensas, pontuais e de alta variabilidade 

espaço-temporal; ii) diversos municípios do RS, majoritariamente os localizados na fronteira com o 

Uruguai, tem enfrentado graves problemas relacionados à distribuição de chuva. 

Grande parte dos decretos de situação de emergência por escassez hídrica ocorrem no verão e, 

a exemplo do município de Bagé (localizado na mesorregião Sudeste), é recorrente o racionamento 

de água nestes locais, afetando diretamente o abastecimento urbano, rural e industrial, bem como as 

atividades socioeconômicas. Segundo o Departamento de Água e Esgoto de Bagé, o volume de 

precipitação entre fevereiro e março de 2020 foi de apenas 43 mm, deixando as barragens do 

município em níveis críticos. 

CONCLUSÕES 

Com esse estudo foi possível concluir que na mesorregião Sudeste do RS há moderada 

variabilidade e irregularidade da CTA. Além disso, no inverno a chuva é bem distribuída, ao contrário 

do que ocorre no verão, em que já se notam esses efeitos nas atividades socioeconômicas da região. 

Além disso, foi possível verificar a pertinência de estudos acerca da variabilidade da chuva, 

com vistas a fornecer informação sobre a distribuição espaço-temporal da chuva e auxiliar, não 

somente na gestão dos riscos e desastres naturais (como períodos de escassez hídrica), bem como no 

uso, manejo e conservação dos recursos ambientais da mesorregião Sudeste. 
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