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RESUMO – Este trabalho teve como objetivo aplicar a técnica dos quantis para caracterizar a 
precipitações no município de Bagé/RS. Foram usados dados anuais de chuvas da estação do 
INMET, localizada em Bagé, do período de 1991 a 2013. Seis classificações de precipitação foram 
selecionadas: Muito Seco, Seco, Normal, Chuvoso, Muito Chuvoso e Extremamente Chuvoso; para 
os cinco quantis 5%, 25%, 50%, 75% e 95%. Os resultados mostram que os anos Chuvosos, Muito 
Chuvosos e Extremamente Chuvosos representam 52% da série estudada. A categoria Chuvoso, foi 
a que maior apresentou ocorrências, de 26% da precipitações maiores ou iguais a 1506 mm e 
menores a 1831 mm. Já a classe Excessivamente chuvoso apresentou apenas uma frequência, 
equivalendo a 4% da série estudada. Concluindo-se assim que este estudo serviu para mostrar o 
comportamento da série histórica da precipitação no município de Bagé/RS.  

ABSTRACT– This work aims to apply the technique of quantile to characterize the rainfall in the 
city of Bagé / RS. Annual data were used rains INMET station, located in Bagé, the period from 
1991 to 2013. Six rainfall ratings were selected: Very Dry, Dry, Normal, rainy, very rainy and 
extremely rainy; for the five quantiles 5 %, 25 %, 50 %, 75 % and 95 %. The results show that the 
Rainy years, Very Extremely Rainy and Rainy represent 52 % of the study series. The rainy 
category that was presented most instances, 26% of greater rainfall or equal to 1506 mm to 1831 
mm and smaller. Already the rainy excessively class had only one frequency, equivalent to 4 % of 
the study series. Concluding so, this study served to show the behavior of the time series of rainfall 
in the city of Bagé / RS. 
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INTRODUÇÃO 

O Rio Grande do Sul (RS) observa em sua história, as estiagens, e a frequência desse 

fenômeno não é baixa. A falta dos recursos hídricos pode afetar o desenvolvimento socioeconômico 

de uma região, recurso este necessário para as atividades como a agricultura e uso doméstico. 

Estudos climáticos tem buscado compreender a dinâmica da distribuição e variabilidade da 

precipitação pluviométrica, bem como a ocorrência de eventos extremos (Silva, 2010). 

Segundo Batista et al. (2009), entre todas as atividades econômicas, a agricultura, é a que 

apresenta maior dependência das condições meteorológicas. Eventos extremos podem causar vários 

danos a este setor causando as principais oscilações e frustrações das safras agrícolas em todo o 

Brasil. As relações entre os parâmetros climáticos e a produção agrícola são bastante complexas, 

pois os fatores ambientais podem afetar o crescimento e o desenvolvimento das plantas sob 

diferentes formas nas diversas fases do ciclo da cultura. Sendo a precipitação um dos principais 

fatores que afetam as culturas.  

O município de Bagé, pertencente a região da Campanha, localizada na Metade Sul do RS, 

situa-se dentro de uma das mais baixas faixas de precipitação média anual do Estado, oscilando 

entre os limites de 1300 mm a 1500 mm, e é um dos atuais produtores de soja do estado, nesta 

região. Recentemente, ampliaram-se os estudos para o território gaúcho, buscando compreender a 

dinâmica da distribuição e variabilidade da precipitação no RS, principalmente em decorrência das 

mudanças climáticas globais (Viana et al., 2006).  

É dentro deste contexto que o estudo do clima, sua variabilidade, anomalias, tendências, seus 

impactos, além dos eventos extremos apresenta sua importância. Com isso vários órgãos ligados à 

meteorologia no Brasil vêm utilizando o método dos quantis, que permitem conhecer o 

comportamento da precipitação e sua variabilidade. A técnica dos quantis é considerada um método 

bastante simples e eficiente. De acordo com Xavier e Xavier (1999), este método envolve o 

princípio de relatividade estatística, no sentido de se procurar interpretar de forma adequada o 

verdadeiro significado de um total pluviométrico. A vantagem da técnica dos quantis em relação ao 

tradicional uso da normalização pela média e desvio padrão é que este último é fortemente 

dependente da hipótese da normalidade da distribuição da precipitação, hipótese não 

necessariamente satisfeita. Portanto os quantis são imunes a uma eventual assimetria na função 

densidade de probabilidade que descreve o fenômeno aleatório (Rocha e Studart, 2014).  

Com este contesto, o objetivo deste trabalho foi aplicar o método dos quantis para caracterizar 

a variabilidade da precipitações na cidade de Bagé/RS.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo  

Bagé é um município do Rio Grande do Sul que está localizado em zona de fronteira com o 

Uruguai, conforme Figura 01. A altitude média da cidade é de 212 m, incluindo-se na área de 

domínio do Bioma Pampa Meridional, ou no Pampa Gaúcho. Possui um clima que tanto pode ser 

enquadrado no tipo subtropical ou temperado, com verões quentes e invernos relativamente frios, 

com geadas frequentes e queda de neve em ocasiões esporádicas. Bagé situando-se em um dos 

setores de menor precipitação média anual da região sul do RS, oscilando entre 1300 mm a 1500 

mm a-1. A precipitação pluviométrica mensal média é de 118,7 mm e relativamente bem distribuída 

ao longo do ano. No entanto, ao longo dos últimos anos vem apresentando a presença de uma 

estação úmida (abril a outubro), e outra propensa à ocorrência de estiagens (novembro a março) 

(Silva, 2010). 

Os dados de precipitação utilizados foram os registrados no município de Bagé-RS pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no período de 1991 a 2013. A estação meteorológica 

que originou os dados apresenta numeração 86992, e a seguinte localização: latitude -31,3478o, 

longitude -54,0133o e altitude de 226 m.  

 
Figura 1: Localização do município de Bagé no Rio Grande do Sul. 

 

 

Metodologia 

Com o objetivo de aplicar o método dos quantis para caracterizar a variação das precipitações na 

cidade de Bagé/RS, aplicou-se a metodologia dos Quantis, segundo Xavier e Xavier (1999).  

Foram utilizados dados diários de precipitação, tendo-se em consideração que um dia de 

chuva é aquele em que a precipitação diária é maior ou igual a 2mm. Logo em seguida, os dados 
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diários foram transformados em mensais e, após, em anuais. Os quantis anuais foram calculados 

considerando-se as probabilidades 5%, 25%, 50%, 75% e 95%; bem como as frequências das 

precipitações definidas por classes.  

O método dos Quantis foi descrito por Xavier e Xavier (1984) para avaliar a ocorrências de 

anos secos e chuvosos no estado do Ceará. Por definição, Qpé um limite do intervalo do Quantil 

para uma determinada variável aleatória X, sendo p a probabilidade de ocorrência, tal que X seja 

menor que Qp. Assim, a escolha de intervalos associado a um Quantil deve satisfazer a seguinte 

relação (Equação 1): 

Probabilidade �X≤Qp�=p (1) 

Ainda (Xavier e Xavier, 1999), caso F = Fx seja a função de repartição, ou de distribuição, de 

probabilidades associada à variável aleatória contínua “X”, admite-se uma inversa (F-1) de “F”, em 

um intervalo [a, b], com -∞ ≤ a < b ≤ +∞, tal que F(a) = 0 e F(b) = 1, de acordo com a Equação 2. 

F �Qp�=p (2) 

O mesmo resultado da Equação 2 pode ser obtido com o uso da Equação 3. 

F-1�p�=Qp (3) 

Uma interpretação simples para o quantil “Qp” é que, segundo Xavier e Xavier (1999), ao se 

supor a probabilidade “p”, expressa em termos percentuais, espera-se que em p (%) dos anos a 

medida da precipitação “X” não deva exceder o valor do quantil “Qp”, em milímetros; enquanto 

para (100 - p)% dos anos esse valor será ultrapassado.  

Para efeitos desta pesquisa, os quantis empregados referem-se às probabilidades: 0,05, 0,25 

(1º quantil), 0,50 (2º quantil), 0,75 (3º quantil) e 0,95. Dessa maneira, foram determinados e 

classificados limiares da variação da precipitação anual em Bagé, relacionada às ordens quantílicas 

descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Classificação em ordens quantílicas das categorias e probabilidades de chuvas anuais em Bagé/RS 

(1991-2013). 

Nome da Categoria Probabilidade (P) do Quantil (Q) 
Muito Seco P < Q5% 

Seco Q5% ≤P< Q25% 
Normal Q25% ≤P< Q50% 
Chuvoso Q50% ≤P< Q75% 

Muito chuvoso Q75% ≤P< Q95% 
Excessivamente Chuvoso P ≥ Q95% 

Fonte: Cálculos realizados pelos autores com base em dados do INMET (2015). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Tabela 2 apresenta as ordens quantílicas de intensidade da precipitação anual, calculadas 

para a cidade de Bagé, desde um ano Muito Seco, classificado pelo quantil Q0,05, com precipitação 

anual inferior a 1030 mm, até um ano Extremamente Chuvoso, em que a chuva é maior ou igual 

2387 mm, identificado pelo quantil Q0,95. 

 

Tabela 2- Classificação em ordens quantílicas do intervalo de precipitação anual em Bagé/RS. 

Nome da Categoria Intervalo de P (mm) 

Muito Seco P < 1030 

Seco 1030≤P< 1313 

Normal 1313 ≤P< 1506 

Chuvoso 1506≤P< 1831 

Muito chuvoso 1831≤P< 2387 

Excessivamente Chuvoso P ≥ 2387 

Fonte: Cálculos realizados pelos autores com base em dados do INMET (2015). 

 

Como pode ser observado na Tabela 3, que 26% dos anos apresentam precipitação maior ou 

igual a 1030 mm e menor do que 1313 mm, o que corresponde a seis frequências de duas categorias 

categorias (Muito seco e Seco). As Categorias Normal, e Muito Chuvoso apresentaram o mesmo 

valor de frequência, 5 anos para cada uma das categorias dentro da série histórica de estudo, 

equivalendo a 22% cada.  

A categoria Chuvoso, foi a que maior apresentou ocorrências, de 26% da precipitações 

maiores ou iguais a 1506 mm e menores a 1831 mm. Já a classe Excessivamente chuvoso 

apresentou apenas uma frequência, equivalendo a 4% da série estudada. Assim, ao observarmos os 

resultados os anos Chuvosos a Excessivamente Chuvosos, somam-se 52%, ou seja, a dose anos de 

ocorrências; o que pode evidenciar uma grande probabilidade de acumulação de recursos hídricos 

no solo, ao longo de um ano, e provocar danos a safras. 

O que também foi encontrado por Ferreira et al., (2010), que ao analisarem a precipitação de 

Bagé/RS no intervalo de 2000-2009, com séries mensais, utilizado esta técnica, concluíram que o 

período de estudo apresentou quatro anos muito chuvosos, um ano chuvoso, três anos normais e 

dois secos. 
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Tabela 3- Frequências absoluta, acumulada e relativa (%) de chuva anual em Bagé/RS por categoria (1991 a 
2013). 

Categoria Frequência Absoluta Frequência Acumulada 
Valor % Valor % 

Muito Seco 1 4 1 4 
Seco 5 22 6 26 

Normal 5 22 11 48 
Chuvoso 6 26 17 74 

Muito chuvoso 5 22 22 96 
Excessivamente Chuvoso 1 4 23 100 

Total 23 100   
Fonte: Cálculos realizados pelos autores com base em dados do INMET (2015). 

 
 

Na Figura 2, observa-se a precipitação do municio de Bagé ao longo da série histórica, 

correlacionada as categorias. Onde podemos observar que no ano de 1999 a precipitação foi de 976 

mm, mostrando a única ocorrência da série da categoria Muito Seco. Já no ano de 2002 a 

precipitação foi de 2656 mm, mostrando a única ocorrência da série da categoria Excessivamente 

Chuvosa.   

Porém nos outros anos, visualiza-se que a séria apresenta um intervalo que vai do Seco ao 

Muito chuvoso, apresentando anos chuvosos seguidos por uma queda chegando a anos secos, e 

subindo novamente mostrando o um comportamento continuo da série, com exceções (ano 1999 e 

2002).   

 

 
Figura 2- Precipitação em Bagé/RS correlacionada as categorias. 
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Outros autores como Rocha e Studart (2014), utilizaram o Método dos Quantis com o objetivo 

de caracterizar a intensidade e a frequência das precipitações na cidade de Natal/RN, e ao aplicarem 

o teste observaram que  duas “janelas climáticas”: uma, de 1986 a 1999, com maior ocorrência de 

precipitações anuais dentro das classes Seco e Normal; e outra, de 2000 a 2013, com maior 

frequência das classes Chuvoso e Muito Chuvoso, o que indica uma tendência de aumento de anos 

Chuvosos e Muitos Chuvosos em Natal/RN. Mostrando que o teste se adequou bem para tal série de 

estudo.  

 

CONCLUSÃO  

Este estudo serviu para mostrar o comportamento da série histórica da precipitação no 

município de Bagé/RS.  Pode-se observar que a categoria que maior apresentou frequência foi a 

Chuvosa com 26%, e as de menor frequência foram as Muito Seco e Excessivamente Chuvoso com 

4% cada.  
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