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RESUMO: A precipitação é a principal forma de entrada de água no sistema hidrológico com 

isto, o presente trabalho objetivou identificar o perfil da precipitação do município de Cruz 

das Almas/BA, através da técnica de Quantis. Foram utilizados dados de precipitação 

pluviométrica obtidos numa estação meteorológica convencional (OMM: 83222), 

compreendendo um total de 44 anos (1971 a 2014). A partir dos dados de precipitação anual 

aplicou-se a técnica de Quantis, a qual se baseia na frequência acumulada. Os anos foram 

classificados de acordo com o índice pluviométrico anual como muito seco, seco, normal, 

chuvoso e muito chuvoso. A localidade estudada apresenta uma média anual de precipitação 

de 1138,9 mm, com anos muito secos com valores abaixo de 900 mm e anos muito chuvosos 

com valores acima de 1300 mm.  
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ANALYSIS OF PRECIPITATION OF CITY CRUZ DAS ALMAS/BA THROUGH 

TECHNICAL QUANTIS 

 

ABSTRACT: Precipitation is the primary form of water into the water system with this, the 

present study aimed to identify the rainfall profile of Cruz das Almas-BA by Quantis 

technique. Rainfall data were used obtained in a conventional meteorological station (OMM: 

83,222), comprising a total of 44 years (1971-2014). From the precipitation data applied to 

Quantile technique, which is based on the accumulated frequency. The years were classified 

according to the annual rainfall index as very dry, dry, normal, rainy and very rainy. The 

location study presents an annual average of 1138.9 mm precipitation, with very dry years 

with values below 900 mm and very rainy years with above 1300 mm values. 
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O planejamento agrícola é uma prática cada vez mais comum entre os produtores rurais. 

Neste planejamento leva-se em consideração características do solo, da cultura e do clima da 

região. Sabendo-se que a precipitação é a principal forma de entrada de água no sistema 

hidrológico, a mesma constitui uma das principais variáveis a ser levada em consideração no 

planejamento agrícola, principalmente no que diz respeito a disponibilidade de água às 

plantas.  

Assim, os estudos desta variável vêm recebendo atenção especial do homem nas ultimas 

décadas. Entre os estudos mais importantes, destaca-se a classificação do regime 

pluviométrico de regiões agrícolas, o mesmo é feito empiricamente baseando-se apenas no 

regime pluvial médio da região, o que muitas vezes mascara a real situação pluviométrica da 

região. Diversas metodologias são usadas estatisticamente para avaliar e classificar o 

comportamento pluviométrico, podendo-se destacar a ferramenta Índice de Anomalia de 

Chuva (IAC), utilizada por Araújo et al. (2007) para avaliar a variabilidade espaço-temporal 

da precipitação na Bacia do Rio Paraíba; o Índice Padronizado de Precipitação (SPI), utilizado 

por Santos et al. (2013) para caracterizar o regime pluviométrico da Bacia do Alto São 

Francisco; e a Técnica de Quantis, utilizada por Almeida et al. (2013) para determinar 

períodos secos e chuvosos em duas microrregiões da Paraíba.  

A técnica de quantis, descrita por Xavier & Xavier (1987), Xavier (2001), baseia-se na 

distribuição da frequência acumulada, e quanto maior o número de observações disponíveis, 

melhor é a aproximação da função densidade de probabilidade que descreve o fenômeno. Tal 

técnica permite estabelecer ou delimitar faixas com regimes de chuvas diferenciados, tais 

como: muito seco (Ms), seco (S), normal (N), chuvoso (C) e muito chuvoso (Mc) (ALMEIDA 

et al., 2013). Esta técnica permite estabelecer os meses ou anos secos e chuvosos. Além disso, 

permite quantificar as ordens quantílicas e, portanto, o regime pluvial de uma determinada 

região ou local, utilizando-se apenas os dados de precipitação pluvial. 

Com isto, o presente trabalho objetivou identificar o perfil da precipitação do município de 

Cruz das Almas/BA e a sua variabilidade temporal e espacial, através da técnica de Quantis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados dados de precipitação pluviométrica obtidos na Estação Meteorológica 

Convencional (OMM: 83222) locada na sede da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das 

Almas/BA. O clima da região é considerado tropical quente e úmido com pluviosidade média 
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anual de 1170 mm e variações entre 800 e 1400 mm, sendo os meses de março a agosto os 

mais chuvosos e de setembro a fevereiro, os mais secos. A temperatura média anual é de 24,5 

ºC e umidade relativa de 80% (REZENDE, 2004).  

Foram utilizados dados de precipitação pluviométrica anual de um período de 44 anos, 

de janeiro de 1971 a dezembro de 2014. A partir dos dados de precipitação aplicou-se a 

técnica de Quantis. A mesma baseia-se na frequência acumulada e foi aqui descrita por Xavier 

& Xavier (1987), Xavier (2001) e proposta por Pinkayan em 1966, para avaliar a ocorrência 

dos anos secos e chuvosos sobre áreas extensas. No presente trabalho, os quantis utilizados 

para caracterização climática da precipitação foram definidos nas categorias: muito seco (0 – 

15%), seco (15 – 35%), normal (35 – 65%), chuvoso (65 – 85%) e muito chuvoso (85 – 

100%), conforme descritos na (Tabela 2). 

Tabela 1. Classificação, Probabilidade e Intervalo Médio de Precipitação (mm) das ordens 

quantílicas do período de 1971 a 2014 no município de Cruz das Almas/BA. 

Classificação Probabilidade 
Intervalo Médio de Precipitação (mm) 

Mínimo Máximo 
Muito Seco P < Q0,15 714,7 921,9 

Seco Q0,15≤ P < Q0,35 921,9 1083,8 
Normal Q0,35≤ P < Q0,65 1083,8 1214,3 
Chuvoso Q0,65 ≤ P < Q0,85 1214,3 1347,2 

Muito Chuvoso P > Q0,85 1347,2 1492,8 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observa-se que, no período estudado, a maior precipitação anual no município de Cruz 

das Almas/BA foi de 1492,8 e a menor de 714,7, com uma média de 1138,9 mm/ano (Tabela 

1).  

Tabela 2. Análise descritiva dos eventos de precipitação anual no município de Cruz das 

Almas/BA no período de 1971 a 2014. 

Análise descritiva 
Média 1138,97 

Erro padrão 28,45 
Mediana 1138,25 

Coeficiente de variação 16,57 (%) 
Intervalo 778,10 
Mínimo 714,70 
Máximo 1492,80 

 

A Tabela 3 apresenta a classificação do perfil histórico do período estudado. Verifica-se 

uma frequência de 15,9% de anos muito secos, 20,4% secos, 27,2% normais, 20,4%, 
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chuvosos e 15,9 muito chuvosos. A maior estiagem foi registrada no ano de 2012, com apenas 

714,7 mm, sendo o ano de 1989 o mais chuvoso com um total de 1492,8 mm/ano. 

Tabela 3. Classificação do perfil histórico da precipitação de acordo com os valores 

estabelecidos para cada classe quantilica no município de Cruz das Almas/BA no período de 

1971 a 2014.  

Muito Seco  Seco  Normal  Chuvoso   Muito Chuvoso 
Ano Precipitação  Ano Precipitação  Ano Precipitação  Ano Precipitação   Ano Precipitação
1976 872,5 1972 950,3 1971 1185,6 1974 1342,2 1973 1387,3 
1982 870,5 1979 973,4 1978 1202,5 1977 1312,5 1975 1351,3 
1983 874,7 1981 1068,3 1980 1110,0 1994 1214,5 1985 1475,4 
1987 917,9 1986 927,0 1984 1139,8 2000 1244,6 1988 1420,9 
1993 773,1 1990 952,6 1991 1182,5 2001 1262,5 1989 1492,8 
2009 903,01 1995 1083,6 1992 1112,0 2004 1268,4 1996 1402,8 
2012 714,7 1998 1064,3 1997 1210,6 2005 1280,3 1999 1378,4 

- - 2007 1031,2 2002 1146,6 2011 1252,34 - - 
- - 2008 1076,1 2003 1114,6 2013 1215,8 - - 
- - - - 2006 1129,2 - - - - 
- - - - 2010 1136,7 - - - - 
- -  - -  2014 1089,4  - -   - - 

 

Diante do observado, deve-se levar em consideração a demanda hídrica anual das 

culturas a serem cultivadas na região. A cultura da mandioca, por exemplo, necessita de 1000 

a 2000 mm de precipitação bem distribuídos durante o ciclo para completar seu ano produtivo 

(MOTA et al.,1974), podendo haver perdas na produção quando cultivadas em anos 

classificados como muito seco. Já a bananeira, necessita de 2000 a 2500 mm durante o seu 

ciclo, sendo indispensável o uso de irrigação mesmo nos anos muito chuvoso (COELHO, 

2012). No caso do citros, Coelho et al (2006) afirmam que seu consumo pode variar entre 600 

a 1200 mm/ano de acordo com o material genético utilizado. Podendo então ser cultivado 

mesmo em anos muito secos, desde que se utilize variedades tolerantes a seca e que haja uma 

boa distribuição das chuvas, afirmam os mesmo. 

 

CONCLUSÕES 

 

O município de Cruz das Almas/BA apresenta uma média anual de precipitação de 

1138,9 mm, com anos muito secos com valores abaixo de 900 mm e anos muito chuvosos 

com valores acima de 1300 mm. 
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