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SUMMARY

The objective of this research was to determinate the possibility of occurrence of dry days 
for Florianópolis, Santa Catarina State in Brazil. The data analysed was from the period of 
1964 to 1995. The rain distribution is 35% in summer, 24% in spring, 22% in autumn and 
19% in winter. The probability of occurrence at least five dry days consécutives varies 
from 25% to 49,8%.

INTRODUCÀO
O municipio de Florianópolis-SC se 
caracteriza por nào apresentar urna época 
marcada por estacào seca ou chuvosa, no 
entanto, nos últimos anos a agricultura e 
pecuária tem sido atingidas por longos 
periodos de estiagem os quais tem afetado 
a sua produco primària. Vários autores 
vem estudando a probabilidade da 
sequéncia de dias secos (FRISBY, 1970; 
HAY ANDE & BALER, 1974 citados por 
AS SIS et al., 1996), assim como a 
probabilidade das chuva ocorrer em 
determinado horário (PEZZOPANE et al., 
1995), todos estes objetivando o 
planej amento de atividades
agrícolas dependentes das condÍ90es 
climáticas. O objetivo deste trabalho foi 
determinar a probabilidade de sequéncia de 
dias secos nos decéndios do período de 
1964-1995 em Florianópolis (SC ), e 
produzir o balando hídrico decendial do

período, possibilitando desta forma, o 
planej amento de uso de máquinas agrícolas 
e recomenda9áo de práticas culturáis, 
otimizando a aplica9áo de agrotóxicos, 
adubos, etc, reduzindo o impacto 
ambiental destas atividades.
MATERIAL MÉTODOS
Os dados utilizados neste trabalho foram 
obtidos no posto metereológico de Sao 
José~SC/INMET/EPAGRI de
coordenadas geográficas 27° 35’S e 48° 
34’W e altitude 1,84 m no período de 
1964-1995.
Foram levantados os dados decendiais de 
precipita9áo pluviomètrica no período 
selecionado, analisando-os para a 
determina9áo da sequéncia de dias secos 
De acordo com (WOLF, 1977) dia seco 
pode ser definido como um dia em que 
ocorre menor quantidade de chuva em

R ky. Facultad dl A gronomia. 17 (1): 149-150, 1997 149



relagào a um valor pré-determinado. 
Considerou-se conio dias secos, aqueles 
dias com precipitalo inferior a 4,0 mm no 
verào, 2,0 mm no outono e primavera e 
1,0 mm no inverno. Estes valores 
diferenciados de precipitalo foram 
definidos em fun<?ào da localizado 
geográfica e do clima de Florianópolis. 
Foram determinados a probabilidade de 
dias secos ( f requència observada) para 
cada período, observando-se os dados 
sequenciais de pelo menos 5 dias secos. 
Foram calculados a mèdia diària de 
precipitado pluviomètrica para 
Florianópolis, coeficiente de variado, 
desvio padrào e outros dados relevantes 
para o estudo destes eventos climáticos.
RESULTADOS E CONCLUSÒES
A distribuido da quantidade total de 
chuvas para a regiào de Florianópolis, 
ocorre da seguirne maneira: 35% do total 
durante o verào, seguido de 24% na 
primavera, 22% na outono e no inverno 
apenas 19% da chuva total. A ocorrència 
de pelo menos 5 dias secos consecutivos, 
por exemplo no verào, se dà numa 
probabilidade que varia de 25% a 49,8%, 
dependendo de cada decèndio 
Contrariando o senso comum de que 
existe boa distribuito de chuva nesta 
esta^ào, devendo-se considerar a 
ocorrència de dias secos no planejamento 
de atividades turísticas, agrícolas e de 
construyo civil
De acordo com o periodo analisado, o 
inverno foi o que apresentou menor 
concentra9ào de chuvas, seguido do 
outono e primavera, ficando a esta^ào 
mais seca abaixo da precipitalo mèdia 
anual Portanto, o conhecimento da 
ocorrència de dias secos è fundamental 
para o planejamento das atividades 
conforme já citadas.
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