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INTRODUÇÃO 

A cidade de Maringá foi fundada em 10 de maio de 1947 como distrito de 

Mandaguari, em 1948 passou à categoria de Vila, elevada a Município através da Lei nº 790 

de 14/11/1951, tendo como distritos Iguatemi, Floriano e Ivatuba. A categoria de COMARCA 

foi elevada em 1954. A partir de 1998, tornou-se sede da Região Metropolitana, integrada, 

além de Maringá, pelos Municípios de Sarandi, Paiçandu, Mandaguaçu, Marialva, 

Mandaguari, Iguaraçu e Ângulo. 

O município de Maringá situa-se geograficamente no Noroeste do Paraná, no 

terceiro Planalto ou planalto do “Trapp”, latitude de 23º 25’S e longitude de 51º 57’W, sendo 

cortada ao sul pela linha imaginária do Trópico de Capricórnio, na altura do Cemitério 

Público. Localizada a 430Km da capital, Curitiba, sua sede urbana possui uma área de 

131.224.500m2. 

A vegetação natural desta cidade está ligada às condições climáticas e ao relevo, é 

formada por campos e matas. As intensas técnicas agrícolas empregadas fizeram com que 

as matas naturais da região se transformassem em apenas matas secundárias, capoeiras e 

rasteiras. A área urbana possui farta arborização com uma árvore para cada quatro 

habitantes, totalizando juntamente com os três bosques (Parque do Ingá, Bosque 2 e Horto 

Florestal) de matas nativas preservadas, 25.94m² de área verde por habitante, 

aproximadamente. 

 O município situa-se em zona de altitude compreendida entre as cotas de 500 e 

600m em relação ao nível do mar. O substrato litológico está constituído de basaltos sobre 

os quais se desenvolvem os espessos mantos de solos lateríticos, argilosos, porosos, 

marrom avermelhados, conhecidos por terra roxa. 

Maringá pertence à Bacia do Prata, tendo como o rio principal o rio Paraná, que tem 

sistema dentrífico com a orientação Norte-Sul dos rios principais e Leste-Oeste para seus 

afluentes. Localizada entre as bacias hidrográficas dos rios Ivaí (afluente do rio Paraná) e 
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Pirapó (afluente do rio Paranapanema), é banhada pelos rios: Pirapó (manancial de porte 

que fornece água para o abastecimento da cidade), Camapuã, Mandacaru, Centenário, 

Morangueira e Maringá, segundo Anjos (2003). 

O clima predominante da região é do tipo sub tropical, onde a temperatura média do 

mês mais frio é inferior a 18ºC e a temperatura média anual é superior a 20ºC, com verões 

chuvosos e invernos secos. Maringá sofre as ações do “macroclima da região”. As massas 

de ar polares, atlânticas, tropicais, que vêm do Equador em direção ao Sul, chegam até 

Maringá, descaracterizando o clima que, segundo Maack (1968) é subtropical úmido, 

pertencente ao tipo Cfa (clima mesotérmico úmido, de verão quente). Deffune (1994), 

através de uma pesquisa realizada entre 1976 e 1992, afirma que o clima pode ser Cw’h 

(clima tropical mesotérmico úmido com chuvas de verão e outono). Os dois autores 

utilizaram a classificação de Köppen (1948). As chuvas são bem distribuídas ao longo dos 

anos, com uma ligeira diminuição nos meses de inverno. As geadas não são freqüentes. A 

umidade relativa do ar varia de 18.8% (inverno) a 24.3% (verão). 

Maringá pertence a região Sul do Brasil e apesar de estar na zona temperada, tem 

seus sistemas circulatórios sujeitos a grandes flutuações anuais, no entanto não chega a 

influir na variabilidade térmica com a mesma importância com que influi na variabilidade 

pluviométrica, não estando sujeita a notáveis desvios térmicos (IBGE, 1977 e COELHO, 

1987). 

Alguns estudos realizados, já mostraram claramente a correlação existente 

entre a precipitação pluvial e as condições climáticas do El Niño - Oscilação Sul 

(ENOS). Em alguns desses trabalhos concluiu-se que as chuvas possibilitam ou 

impedem o manejo de determinadas culturas existentes no Sul do Brasil 

(FERREIRA, 2000). 

Vários autores vêm demonstrando que uma das principais causas da variabilidade 

climática no Sul do Brasil, principalmente a precipitação pluvial, advém da ocorrência do 

fenômeno El Niño. Trenberth (1997), entre outros, denomina o El Niño -Oscilação Sul 

(ENOS) como um fenômeno de grande escala, caracterizado por anomalias no padrão de 

temperatura da superfície do Oceano Pacífico tropical que ocorrem de forma simultânea 

com anomalias no padrão de pressão atmosférica das regiões de Darwin e Tahiti. 

Estudos realizados no Sul do Brasil têm mostrado que o verão está dominado 

por sistemas convectivos oriundos do deslocamento da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), mais para o Sul da linha do Equador, intensificando a Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e originando chuvas intensas sobre os 

Estados de Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (NERY, 

1996). 
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Fonte: CPETEC, 2004. 

As figuras acima mostraram dois meses com padrões de precipitação pluvial sobre a 

região sul do Brasil. A figura à esquerda apresenta praticamente todo o Brasil sem nuvens, 

no mês de agosto, mês mais seco, principalmente na região sul. A figura à direita apresenta 

o mês de dezembro, com intensa nebulosidade sobre praticamente todo o Brasil, 

caracterizando um mês de atividades convectivas significativas sobre a região sul. 

 Maringá está a noroeste do Estado do Paraná, pertencendo ao extremo norte da 

região sul do Brasil, sofrendo, portanto, influência desses dois padrões de circulação 

configurado nas imagens acima. Desta forma, este trabalho se propõe a analisar imagens 

para explicar a dinâmica de precipitação pluvial na área de estudo desse trabalho. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisados dados diários de precipitação pluvial, temperatura e umidade 

relativa. Esses dados foram fornecidos pela Estação Climatológica de Maringá (UEM), 

estação da Fazenda Experimental (UEM) e estação do SIMEPAR. Para o estudo da 

freqüência de precipitação pluvial foram calculados os percentuais de dias com precipitação 

pluvial, em relação ao total de dias estudados e através da freqüência analisada, foi 

classificada a intensidade da precipitação pluvial, de acordo com um intervalo de classe 

estipulado, destacando quais destes intervalos ocorreram com mais freqüência. Também 

foram realizadas análises da regressão e média móvel, confeccionado o gráfico mensal com 

a reta de regressão linear e a média móvel, com o objetivo de detectar variações dos 

parâmetros meteorológicos utilizados. Para a confecção dos gráficos de ombrotérmico e das 

evoluções das temperaturas máximas e mínimas foi utilizado o software STATÍSTICA. 

 A Figura 1 mostra o mapa da cidade de Maringá com as respectivas estações 

climatológicas. 
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Figura 1 – Mapa de Maringá com a localização das estações: 1- EC UEM, 2 – 

Fazenda, 3 – SIMEPAR. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a freqüência mensal de precipitação pluvial, durante 11 anos (1993 a 2003), 

verificou-se para cada mês o percentual entre os dias com ocorrência de precipitação pluvial 

em relação ao total de dias analisados (Tabela 1, 2, e 3). 

Ao analisar as Tabelas 1 e 2, observou-se o predomínio da precipitação pluvial 

significativo nos meses de outubro a março, por apresentarem percentual de dias de 

ocorrências mais elevados, em relação ao total de dias estudados. Pode-se observar 

também variabilidade entre as duas séries analisadas, com valores percentuais mais 

elevados na estação da UEM, além dos dias de precipitação pluvial. 

Tabela 1-Percentagem de dias com precipitação pluvial em relação ao total de dias 

analisados para a Estação Climatológica da UEM.  

Total de dias  Dias com Percentual Meses 
Estudados Precipitação pluvial (%) 

Janeiro 341 195.0 57.2 
Fevereiro 331 191.0 57.7 
Março 341 129.0 37.8 
Abril 330  81.0 24.6 
Maio 341  76.0 22.3 
Junho 330  81.0 24.6 
Julho 340  55.0 16.2 
Agosto 341  63.0 18.5 
Setembro 330 106.0 32.1 
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Outubro 341 125.0 36.7 
Novembro 330 118.0 35.8 
Dezembro 337 152.0 45.1 

 

Tabela 2-Percentagem de dias com precipitação pluvial, em relação ao total de dias 

analisados para a estação da Fazenda. 

Total de dias Dias com Percentual Meses 
Estudados precipitação pluvial (%) 

Janeiro 319 167.0 52.4 
Fevereiro 330 164.0 49.0 
Março 335 102.0 30.5 
Abril 295  65.0 22.0 
Maio 304  59.0 19.4 
Junho 292  79.0 27.1 
Julho 272  38.0 14.0 
Agosto 303  48.0 15.8 
Setembro 296  82.0 27.7 
Outubro 264  93.0 35.2 
 Novembro 270  96.0 35.6 
Dezembro 268 116.0 43.3 

 

De acordo com o intervalo de classe foi feita uma classificação da intensidade de 

precipitação pluvial nas quais os valores de precipitação foram divididos em milímetros 

(Tabela 3). 

Tabela 3- Classificação da intensidade de precipitação de acordo com o intervalo de classe. 

Intervalo de precipitação Classificação da intensidade 
(mm) de precipitação 

 [1;5)   Muito fraca 
 [5; 10)   Fraca 
 [10; 15)   Moderadamente Fraca 
 [15; 20)   Moderada 
 [20; 25)   Moderadamente Forte 
 [25; 30)   Forte 
  >30    Muito forte 
 

Baseado na Tabela 3 calculou-se a freqüência para cada intervalo em relação ao 

total de dias com ocorrência de precipitação (Tabela 4 e 5). 

Tabela 4 - Percentual correspondente aos intervalos de classe de precipitação pluvial em 

relação ao total de dias com precipitação para cada um dos meses estudados para a 

Estação Climatológica da UEM. 
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Intervalo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
(mm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
[1; 5) 27.7 30.9 31.8 25.9 31.6 25.9 34.6 34.9 23.6 31.2 22.9 24.3 
[5; 10) 10.8 14.1 17.8 14.8 13.2 13.6 12.7 17.5 18.9 16.0 17.8 14.5 

[10; 15) 13.9  7.3 10.1 11.1 10.5 11.1  5.5  6.4 13.2 10.4 10.2  7.9 
[15; 20) 8.7  5.2  8.5  7.4  6.6  8.6  9.1  4.8  4.7  8.0 11.0 11.8 
[20; 25) 7.7  4.7  7.0  4.9  6.6  6.2  3.6  6.4  5.7  9.6  6.8  5.4 
[25;30) 2.6  1.6  1.0  4.9  6.6  7.4  0.0  3.2  6.6  3.2  3.4  7.2 
>30,01 14.4 15.2 10.9 17.3 15.8 13,6 14.6  7.9 17.0 10.4 15.3 12.5 

 

Tabela 5 - Percentual correspondente aos intervalos de classe de precipitação pluvial em 

relação ao total de dias com precipitação para cada um dos meses estudados para a 

estação da Fazenda. 

Intervalo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
(mm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
[1; 5) 25.2 23.8 35.3 24.6 35.6 24.1 44.7 37.5 26.8 18.3 21.9 19.0 

[5; 10) 17.4 15.2 17.7 18.5 17.0 11.4  7.9 18.8 13.4 16.1 13.5 10.3 
[10; 15) 10.8  9.2 12.8 15.4 10.2 11.4 10.5  6.3  8.5 10.8  8.3 15.5 
[15; 20)  9.0  6.1  5.9  4.6  5.1 10.1  5.3  8.3 19.5  7.5  7.3  6.0 
[20; 25)  6.6  3.7  3.9  9.2  5.1  6.3  5.3  4.2  6.1  9.7  4.2  9.5 
[25; 30)  5.4  6.7  8.8  7.7  6.8  8.9  2.6  0.0  4.9  4.3  3.1  5.2 
>30,01 18.0 13.4  9.8 15.4 15.3 11.4 10.5 16.7 15.9 30.1 35.4 31.9 

 

Pode-se observar que o intervalo de classe [1 a 5mm), que se refere à precipitação 

pluvial classificada como “muito fraca”, apresentou na Estação Climatológica da UEM, em 

todos os meses estudados, uma freqüência média de 29%, em relação ao total de dias com 

precipitação pluvial referente a cada um dos meses. Verificou-se que o percentual de 

freqüência mínima apresentada por este intervalo de classe de precipitação é 22,9%, no 

mês de novembro, que corresponde a 27 dias dos 118 em que houve precipitação pluvial 

para este mês, tendo sido estudado um total de 330 dias; o restante (91 dias), apresentou 

valores maiores que 5mm de precipitação pluvial. O percentual máximo para este intervalo é 

de 34,9%, no mês de agosto, que corresponde a 22 dias dos 63 dias em que houve 

precipitação (Tabela 1). 

Na estação da Fazenda, verificou-se uma média percentual de freqüência de 28% 

para o intervalo de 1 a 5mm, sendo que a freqüência mínima registrada para este intervalo 

foi de 18,3%, no mês de outubro, referente à 17 dias de um total de 63 dias com 

precipitação, tendo sido estudado um total de 340 dias; o restante (46 dias) apresentou 

valores maiores que 5mm de precipitação pluvial. O percentual máximo para este intervalo 

de classe é de 44,7%, no mês de julho, referente a 17 dias de um total de 55 dias com 

precipitação pluvial. 
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Para as duas estações analisadas, o intervalo [5 a 10mm) refere-se a “precipitação 

pluvial fraca” e [10 a 15mm) refere-se à “precipitação moderadamente fraca”. Ocorreram 

percentuais menores que o intervalo de classe [1 a 5mm), mas apresentaram percentuais 

maiores que os intervalos [15 a 20mm), [20 a 25mm) e [25 a 30mm), que correspondem às 

classificações de “moderada “ à “moderadamente forte” (Tabela 3). Também pode-se inferir 

que este último intervalo [25 a 30mm), na maioria dos meses, apresenta as menores 

ocorrências, com a freqüência mínima no mês de julho para a Estação Climatológica da 

UEM (Tabela 4) e no mês de agosto para a estação da Fazenda (Tabela 5). 

O último intervalo de classe de precipitação (>30mm), o qual foi classificado como 

sendo “muito forte”, estão contidos valores até o máximo de precipitação pluvial registrado 

em 11 anos dos meses analisados (casos extremos). Verificou-se, neste intervalo de classe, 

uma freqüência mínima acima de 10%, tanto na Estação Climatológica da UEM quanto pra 

estação da Fazenda, na maioria dos meses estudados; ainda para o mesmo intervalo 

verificamos uma maior variabilidade, sendo que a freqüência máxima, para a estação da 

UEM, ficou abaixo de 20%, para a maioria dos meses, enquanto que, para a estação da 

Fazenda ficou abaixo dos 35%, na maioria dos meses estudados. Assim, registramos uma 

freqüência máxima de 17,3%, no mês de abril, para a estação da UEM, que corresponde a 

14 dias dos 81 dias com precipitação; e uma freqüência máxima de 35,4% no mês de 

novembro, para a estação da Fazenda, que corresponde a 34 dias dos 96 dias com 

precipitação pluvial. 

Para a freqüência mensal de precipitação, durante 5 anos (1999 à 2003), verificou-se 

para cada mês o percentual entre os dias com ocorrência de precipitação em relação ao 

total de dias analisados (Tabela 6, 7, e 8). 

Ao analisar as Tabelas 6, 7 e 8, observou-se o predomínio da precipitação pluvial 

significativo nos meses de novembro a março, por apresentarem percentual de dias de 

ocorrências mais elevados, em relação ao total de dias estudados. 

Tabela 6 - Percentagem de dias com precipitação pluvial em relação ao total de dias 

analisados para a Estação Climatológica da UEM. 

Total de dias Dias com Percentual Meses 
estudados Precipitação pluvial (%) 

Janeiro 155 88.0 56.8 
Fevereiro 150 84.0 56.0 

Março 155 56.0 36.1 
Abril 150 25.0 16.7 
Maio 155 38.0 24.5 

Junho 150 34.0 22.7 
Julho 154 28.0 18.2 

Agosto 155 32.0 20.7 
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Setembro 150 46.0 30.7 
Outubro 155 45.0 29.0 

 Novembro 150 59.0 39.3 
Dezembro 154 71.0 46.1 

 

Tabela 7-Percentagem de dias com precipitação pluvial em relação ao total de dias 

analisados para a estação da Fazenda. 

Meses Total de dias Dias com Percentual 
 estudados precipitação pluvial (%) 

Janeiro 153 67.0 43.8 
Fevereiro 151 70.0 46.4 

Março 155 47.0 30.3 
Abril 120 19.0. 15.8 
Maio 123 25.0 20.3 

Junho 116 31.0 26.7 
Julho 87 17.0 19.5 

Agosto 118 22.0 18.8 
Setembro 117 31.0 33.3 
Outubro 93 16.0 17.8 

Novembro 90 29.0 31.2 
Dezembro 93 31.0 33.3 

 

Tabela 8 -Percentagem de dias com precipitação em relação ao total de dias analisados 

para a estação do SIMEPAR.  

Total de dias Dias com Percentual Meses 
estudados precipitação pluvial (%) 

Janeiro 153 85.0 55.6 
Fevereiro 151 90.0 59.6 

Março 155 68.0 43.9 
Abril 150 28.0 18.7 
Maio 155 40.0 25.8 

Junho 150 32.0 21.3 
Julho 155 36.0 23.2 

Agosto 155 31.0 20.0 
Setembro 150 47.0 31.3 
Outubro 155 46.0 29.7 

Novembro 150 54.0 36.0 
Dezembro 155 68.0 43.9 

 

Baseado na Tabela 3 foi classificada a intensidade de precipitação para o período, 

calculando-se o percentual da freqüência que cada intervalo apresentou, como mostram as 

Tabelas 9, 10, e 11. 
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Tabela 9 - Percentual correspondente aos intervalos de classe de precipitação pluvial em 

relação ao total de dias com precipitação para cada um dos meses estudados para a 

Estação Climatológica da UEM. 

Intervalo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
(mm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
[1; 5) 29.6 29.8 30.4 28.0 29.0 23.5 42.9 28.1 23.9 35.6 20.3 22.5 
[5;10)  9.1 11.9 16.1 12.0 13.2 17.7 14.3 21.9 23.9 17.9 18.6 14.1 

[10; 15) 13.6  7.1 14.3 24.0 10.5 14.7  0.0  6.3 10.9  4.4  8.5  5.6 
[15; 20)  9.1  3.6 10.7  4.0  7.9 14.7 14.3  3.1  6.5 13.3  8.5  9.9 
[20; 25)  6.8  6.0  8.9  8.0  7.9  0.0  0.0  9.4  6.5  4.4  8.5  5.6 
[25; 30)  1.1  1.2  0.0  0.0  5.3 11.8  0.0  3.1  4.4  4.4  5.1  7.0 

>30 17.1 14.3  7.1 12.0 21.1  5.9 17.9 12.5 13.0  6.7 18.6 15.5 
 

Tabela10- Percentual correspondente aos intervalos de classe de precipitação pluvial em 

relação ao total de dias com precipitação para cada um dos meses estudados para a 

estação da Fazenda. 

Intervalo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
(mm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
[1; 5) 31.3 24.3 40.4 21.1 36.0 22.6 47.1 36.4 22.6 25.0 27.6 29.0 

[5; 10) 14.9 14.3 14.9 10.5 16.0 19.4  5.9 27.3 19.4 25.0 24.1  9.7 
[10; 15) 11.9 14.3 10.6 21.1 20.0  3.2  5.9  9.1 12.9  6.3 10.3 19.4 
[15; 20)  9.0  5.7  8.5 10.5  4.0 16.1  5.9  0.0 22.6 18.8 13.8  3.2 
[20; 25)  7.5  2.9  0.0 10.5  0.0  9.7  5.9  4.6  6.5  6.3  6.9  9.7 
[25; 30)  6.0  8.6  8.5  5.3  8.0 12.9  5.9  0.0  3.2 12.5  0.0  9.7 

>30 13.4 11.4  8.5 10.5 12.0  3.2 11.8 13.6  6.5  6.3  6.9 16.1 
 

Tabela 11 - Percentual correspondente aos intervalos de classe de precipitação pluvial em 

relação ao total de dias com precipitação pluvial para cada um dos meses estudados para a 

estação do SIMEPARr. 

Intervalo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
(mm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

[1,0; 5) 34.1  27.8 33.8 35.7 37.5 46.9 36.1 29.0 31.9 19.6 27.9 22.1 
[5; 10) 11.8  4.4  8.8 14.3  0.0  0.0  2.8  9.7 12.8 15.2 12.9 11.8 

[10; 15)  5.9  8.9  5.9 14.3 10.0  9.4 11.1  6.5  6.4  4.4  9.3  8.8 
[15; 20) 11.8  4.4  4.4  3.6 12.5  6.3  8.3  6.5  8.5 13.0 13.0  5.9 
[20; 25)  2.4  2.2  4.4  0.0  2.5  3.1  0.0  3.3  8.5 10.9  5.7  5.9 
[25; 30)  1.2  2.2  2.9  0.0  5.0  6.3  5.6  6.5  2.1  4.4  0.0  2.9 

>30  7.1  5.6  2.9  3.6 15.0  0.0  0.0  9.7  6.4  4.4  9.3 14.7 
 

Pode-se observar que o intervalo de classe [1 a 5mm), apresentou na Estação 

Climatológica da UEM, em todos os meses estudados, uma freqüência média de 28%, em 

relação ao total de dias com precipitação pluvial referente a cada um dos meses. Verificou-
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se que o percentual de freqüência mínima apresentada por este intervalo de classe de 

precipitação é 22,5%, no mês de dezembro, que corresponde a 16 dias dos 71 em que 

houve precipitação pluvial para este mês, tendo sido estudado um total de 154 dias; o 

restante (83 dias), apresentou valores maiores que 5mm de precipitação. O percentual 

máximo para este intervalo é de 42,9%, no mês de julho, que corresponde à 12 dias dos 28 

dias em que houve precipitação pluvial (Tabela 1). 

Na estação da Fazenda, verificou-se uma média percentual de freqüência de 30% 

para o intervalo de 1 a 5mm, sendo que a freqüência mínima registrada para este intervalo 

foi de 21,1%, no mês de abril, referente a 4 dias de um total de 19 dias com precipitação, 

tendo sido estudado um total de 120 dias; o restante (15 dias) apresentou valores maiores 

que 5mm de precipitação pluvial. O percentual máximo para este intervalo de classe é de 

47,1%, no mês de julho, referente a 8 dias de um total de 17 dias com precipitação pluvial. 

Para estação do SIMEPAR, verificou-se uma média percentual de freqüência de 31% 

para o intervalo de 1 a 5 mm, sendo que a freqüência mínima registrada para este intervalo 

foi de 19,6%, no mês de outubro, referente a 9 dias de um total de 46 dias com precipitação 

pluvial, tendo sido estudado um total de 155 dias; o restante (37 dias) apresentou valores 

maiores que 5mm de precipitação pluvial. O percentual máximo para este intervalo de 

classe é de 46,9%, no mês de junho, referente a 15 dias de um total de 32 dias com 

precipitação pluvial. 

Para as três estações analisadas, o intervalo [5 a 10mm) refere-se a “precipitação 

fraca” e [10 a 15mm) refere-se à “precipitação moderadamente fraca”, ocorreram 

percentuais menores que o intervalo de classe [1 a 5mm), mas apresentaram percentuais 

maiores que os intervalos [15 a 20mm), [20 a 25mm) e [25 a 30mm), que correspondem às 

classificações de “moderada “ à “moderadamente forte” (Tabela 3). Por último, pode-se 

inferir, também, que o último intervalo entre 25 e 30mm, na maioria dos meses, apresenta 

as menores ocorrências, com a freqüência mínima no mês de março, abril e julho para a 

Estação Climatológica da UEM (Tabela 9), e no mês de agosto e novembro para a estação 

da Fazenda (Tabela 10) e 0% no mês de abril e novembro para a estação do SIMEPAR 

(Tabela 11). 

O último intervalo de classe de precipitação (>30mm), o qual foi classificado como 

sendo “muito forte”, estão contidos valores até o máximo de precipitação pluvial registrado 

em 5 anos dos meses analisados (casos extremos). Verificou-se, neste intervalo de classe, 

uma freqüência mínima acima de 5%, na Estação Climatológica da UEM, na maioria dos 

meses estudados; ainda para o mesmo intervalo verificamos uma maior variabilidade, sendo 

que a freqüência máxima, para a estação da UEM, ficou abaixo de 20%, para a maioria dos 

meses. Para a estação da Fazenda temos uma freqüência mínima, para o mesmo intervalo, 
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acima de 3%, na maioria dos meses estudados, e uma freqüência máxima abaixo de 15%, 

na maioria dos meses estudados. Para a estação do SIMEPAR, registramos uma freqüência 

mínima de 0%, para o intervalo, e uma freqüência máxima abaixo de 10% para a maioria 

dos meses estudados. Assim, registramos uma freqüência máxima de 18,64%, no mês de 

novembro, para a estação da UEM, que corresponde a 11 dias dos 59 dias com precipitação 

(Tabela 6); uma freqüência máxima de 16,13% no mês de dezembro, para a estação da 

Fazenda, que corresponde à 37 dias dos 116 dias com precipitação pluvial (Tabela 7); e 

uma freqüência máxima de 15%, no mês de maio, para a estação do SIMEPAR, que 

corresponde à 6 dias dos 40 dias em que houve precipitação pluvial (Tabela 8). 

As figuras seguintes referem-se aos valores mensais, constando a curva dos valores 

de temperatura média mensal; a curva das médias móveis; e a linha retilínea que atravessa 

os dados refere-se à reta de tendência ou regressão linear. 

Figura 2 – Variação mensal das temperaturas médias na UEM ajustada à média móvel (n=3) 

e à reta de regressão linear / 2000-2001. 

 

Figura 3 – Variação mensal das temperaturas médias na Fazenda ajustada à média móvel 

(n=3) e à reta de regressão linear / 2000-2001. 
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Figura 4 – Variação mensal das temperaturas médias no SIMEPAR ajustada à média móvel 

(n=3) e à reta de regressão linear / 2000-2001. 

A análise das temperaturas médias apontou para indefinições quanto às tendências. 

Verificou-se uma tendência de aumento da temperatura nas estações da UEM e da Fazenda 

um pouco mais acentuada que para a estação do SIMEPAR. Para a estação da UEM, 

verificou-se que, em 2000, o mês de janeiro apresentou a maior média, 25.8ºC, enquanto 

em 2001, o mês de janeiro também apresentou a maior média, mas com um valor maior, 

26.1ºC, apresentando assim, uma variação de 0.3ºC, aproximadamente. O mês de julho de 

2000 apresentou a menor média, 16.2ºC, enquanto que para o ano de 2001, o mês de junho 

teve a menor média com um valor de 18.4ºC, apresentando um aumento de 2.2ºC. Para a 

estação da Fazenda, verificou-se que, em 2000, o mês de janeiro apresentou a maior 

média, com 25.3ºC. Para o ano 2001, janeiro também apresentou a maior média, com um 

valor de 25.8ºC, apresentando um acréscimo de um ano para outro de 0.5ºC, que não é 

significativo. O mês de julho de 2000 apresentou menor média, 14.8ºC, sendo que, para 

2001, o mês de junho apresentou a menor média, 17.3ºC, denotando um acréscimo de 

2.5ºC. Para a estação do SIMEPAR, o mês de janeiro também apresentou a maior média, 

tanto para o ano 2000 quanto para o ano 2001, com os valores de 25.9ºC e 27.0ºC 

respectivamente, apresentando um aumento de 1.2ºC. Para o ano 2000, o mês de julho 

apresentou menor média, cujo valor foi de 15.7ºC, enquanto para o ano 2001, tem-se o mês 

de junho com a menor média, apresentando um valor de 17.8ºC, assim, observou-se 

variação anual de 2.1ºC, aproximadamente. Para as três estações verificou-se que o mês de 

julho foi o mês que apresentou maior variação positiva, ou seja, acréscimo de temperatura, 

sendo o maior valor apresentado pela estação da Fazenda, com um acréscimo de 4,0ºC. O 
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mês de junho foi o mês que apresentou maior variação negativa, nas três estações, ou seja, 

uma diminuição na temperatura, no ano 2000 para o ano 2001, sendo o maior valor 

apresentado pela estação do SIMEPAR, com uma diminuição de 2.8ºC. 

 

Figura 5 – Variação anual das temperaturas médias na UEM ajustada à média móvel (n=3) e 

à reta de regressão linear / 1976-2003. 

Para o período de 1976 a 2003, na estação Climatológica da UEM, verificou-se um 

aumento de 3.3ºC de 1976 até 2003. 

Observou-se, no ano de 1999, que a temperatura nas três estações foi homogênea, 

quase com nenhuma variabilidade de uma para outra, assim tem-se menor temperatura nos 

meses de inverno (junho a agosto) e temperaturas mais altas nos meses de verão 

(dezembro a fevereiro). Ainda pode-se observar que há maior precipitação pluvial no verão 

comparativamente ao inverno. 

Deve-se ressaltar que o estudo das tendências não teve o propósito de analisar 

mudanças climáticas, pois as séries são muito curtas para esse propósito. O objetivo 

principal foi analisar se havia alguma diferença entre as temperaturas da Estação 

Climatológica da Uem, considerada área urbana e a estação da Fazenda, considerada área 

rural. 

A precipitação pluvial na estação automática do SIMEPAR apresentou valores 

significativamente mais baixos em 1999 e ainda que não haja dados de janeiro e fevereiro, 

pode-se observar que a estrutura de máximas precipitações no verão se mantém, com base 

no mês de dezembro que apresentou valor superior aos demais meses analisados. A 

 3740 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

temperatura, no mês de junho também apresentou valores maiores nessa estação e na 

estação da Fazenda, comparativamente com a estação da UEM, Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 - Ombrotérmico do ano de 1999: estações da UEM, Fazenda e SIMEPAR da 

estação do SIMEPAR. 

Na análise do ano 2000, pode-se observar uma mesma estrutura nas três séries 

analisadas. O ano 2000 choveu menos, temporalmente em cada uma das séries estudadas. 

Ainda assim, a estação da UEM apresentou o mês de novembro com precipitação pluvial de 

350mm, aproximadamente, semelhante ao ano anterior (1999) e com valor maior 

comparativamente a outras duas séries analisadas. As temperaturas nas séries analisadas 

foram muito similares ao longo do ano, Figuras 7. 
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Figura 7 - Ombrotérmico do ano de 2000: estações da UEM, Fazenda e SIMEPAR da 

estação do SIMEPAR. 

Na Figura 8, pode-se observar que o inverno apresentou temperaturas mais 

elevadas em relação aos dois anos analisados anteriormente. A série pluvial da UEM 

apresentou, uma vez mais, o mês de novembro com precipitação superior a 350mm. As 

temperaturas apresentaram um mesmo padrão na três séries. 
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Figura 8 - Ombrotérmico do ano de 2001: estações da UEM, Fazenda e SIMEPAR da 

estação do SIMEPAR. 
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Figura 9 – Máxima e mínima (ano de 1999): estações da UEM, Fazenda e SIMEPAR. 

Na Figura 9 observou-se uma homogeneidade entre as três estações, tanto para 

as temperaturas máximas e mínimas, sendo que se observaram temperaturas mais baixas 

nos meses de inverno e temperaturas mais altas nos meses de verão, nas três séries 

analisadas.  
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Figura 10 – Temperaturas máximas e mínimas (ano 2000) das estações da UEM, Fazenda e 

SIMPEPAR. 

 

Na Figura 10, observou-se que a estação da fazenda mostrou as mínimas mais 

baixas, variando de 21ºC nos meses de verão a 9ºC em julho, mês de inverno. Quanto às 

temperaturas máximas, a estação da Fazenda também apresentou menores temperaturas, 

sendo a estação do SIMEPAR as maiores máximas com menor variabilidade. 
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 Figura 11 – Temperaturas máximas e mínimas do ano de 1999 das estações da UEM, 

Fazenda e SIMEPAR. 

Nas Figuras 11 também se observou uma homogeneidade entre as três estações, 

tanto para as temperaturas máximas e mínimas, sendo que foram observadas temperaturas 

mais baixas nos meses de inverno e temperaturas mais altas nos meses de verão. 

 Tabela 12 – Médias, medianas, desvios padrão e quartis calculados para o conjunto de 

dados. 

 Média Mediana Mínima Máxima QuartilSup. Quartil Inf. Desv. Padrão 
T. Média-82 22.7 23.1 19.2 25.6 20.8 24.5 2.1 

T. Média-83 22.4 22.9 16.6 25.8 20.6 24.5 2.8 
T. Média-85 23.4 24.2 18.0 27.3 21.2 25.7 3.1 
T. Média-97 23.3 24.1 17.5 26.2 21.4 25.2 2.6 
T. Média-98 23.1 23.0 18.5 27.4 20.9 25.8 2.9 
T. Máxima-82 27.1 27.6 23.5 30.0 25.0 28.8 2.1 
T. Máxima-83 26.7 27.2 20.0 30.2 24.8 29.0 3.0 
T. Máxima-85 28.1 28.4 22.6 32.4 25.9 30.5 3.2 
T. Máxima-97 27.8 28.6 21.4 31.0 26.3 29.5 2.6 
T. Máxima-98 27.7 27.3 23.4 31.8 25.4 30.2 2.9 
T. Mínima-82 17.3 17.2 14.4 20.5 15.4 19.1 2.1 
T. Mínima-83 17.0 17.5 12.0 20.8 14.4 18.9 2.7 
T. Mínima-85 17.5 18.5 12.3 21.2 15.0 19.9 3.1 
T. Mínima-97 17.7 18.0 13.1 20.9 15.5 20.4 2.7 
T. Mínima-98 17.6 17.8 12.9 21.4 15.2 20.1 2.8 
Umid.Rel. -82 68.8 68.5 57.6 77.5 64.4 73.9 6.4 
Umid.Rel. -83 72.2 73.3 54.4 83.0 69.5 76.3 7.6 
Umid.Rel. -85 64.2 62.9 53.4 75.9 57.6 72.0 8.1 
Umid.Rel. -97 68.8 67.1 56.9 79.3 63.4 75.3 7.4 
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Umid.Rel. -98 72.0 71.7 61.3 81.2 69.5 76.2 5.6 
Precipitação-82 152.1 113.1 20.1 359.0 45.0 267.6 118.6 
Precipitação-83 203.8 212.0 0.0 359.0 139.2 293.1 114.9 
Precipitação-85 138.8 105.3 8.8 359.0 43.5 212.3 117.9 
Precipitação-97 187.2 126.8 25.6 446.0 69.9 325.9 149.5 
Precipitação-98 192.0 189.9 29.4 359.0 90.7 297.3 116.6 

 

Observou-se pouca variação entre as médias e as medianas indicando uma 

homogeneidade dentro do período analisado. Embora os valores médios não acentuem as 

diferenças, mas sim amenizem, pode-se observar que 1985 foi um ano marcadamente seco, 

com umidade relativa baixa e precipitação pluvial bem menor que os demais anos 

analisados. Com relação às temperaturas mínimas e máximas, não há diferenças entre os 

anos analisados. 

CONCLUSÃO 

A classificação para a intensidade de precipitação pluvial verificou-se que a 

precipitação “muito fraca” predomina com alta freqüência, seguido das precipitações 

“fracas”. Precipitações “moderadamente fortes” e “fortes ocorrem com menor freqüência. Já 

as precipitações pluviais “muito fortes”, onde estão considerados os casos extremos 

máximos de precipitação apresentou uma freqüência relativamente alta para o período, 

estando abaixo das precipitações pluviais “fracas”. 

A análise de tendência climática apresentou um acréscimo muito pequeno na 

temperatura, sendo a estação da Fazenda a que apresentou a maior variação, seguida da 

estação da UEM e do SIMEPAR. 

As análises preliminares realizadas entre as estações foram, portanto, na média 

geral, de pouca contribuição nas análises de diferenças entre a cidade de Maringá e o seu 

entorno. Deve-se tal fato, também a urbanização da referida cidade está calcada em intensa 

arborização que minimiza o efeito da cidade. 

As diferenças encontradas em relação as três séries analisadas estão nos seguintes 

elementos climáticos: umidade relativa e precipitação pluvial, principalmente para alguns 

anos analisados. Os anos 1983, 1998, são anos mais úmidos que os demais analisados. 
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