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APRESENTAÇÃO 
 

Há muito tempo, a sociedade lida com os problemas 

e conflitos gerados a partir da má gestão da água, diante de 

sua disponibilidade e distribuição espacial. Por sua 

importância, os recursos hídricos influenciam a cultura, o 

desenvolvimento da economia e o destino de diversas 

civilizações, desde o passado, no presente e no futuro. 

O processo de urbanização de forma desordenada 

dos municípios brasileiros tem provocado impactos 

significativos na qualidade de vida da população. Com 

desenvolvimento urbano ocorre gradativamente a 

substituição da cobertura natural, por pavimentos 

impermeáveis e isso provoca alterações significativas em 

alguns componentes do ciclo hidrológico. Entre as alterações 

destacam-se: o aumento no escoamento superficial e a 

redução na taxa de infiltração. Na grande maior das vezes 

estes dois fenômenos ocorrem simultaneamente, resultando 

em problemas de alagamento e inundações por conta de um 

aumento e aceleramento do pico de vazão em bacias, 

comparado ao observado antes da urbanização. 



 
 

Sabe-se que no Brasil existe uma distribuição 

irregular dos recursos hídricos ao longo de todo o seu 

território, sendo o Nordeste brasileiro uma região como 

característica grande irregularidade na precipitação, sendo 

seu comportamento decorrente de um conjunto de fatores, 

como: suas características fisiográficas e influência da vários 

sistemas atmosféricos, fenômenos estes transientes. Estas 

características de grande variabilidade espacial e temporal 

das chuvas na região, torna-se um fator prejudicial às 

localidades atingidas, pois tanto podem provocar enchentes 

como também secas. 

Quem já trabalhou nas áreas voltadas para a gestão 

e planejamento dos recursos hídricos sabe que o 

conhecimento da distribuição espacial e temporal das chuvas 

é fundamental para a tomada de decisões, tanto no que tange 

a disponibilidade e acesso à água para as atividades e o bom 

desenvolvimento socioeconômico, como também para um 

melhor direcionamento da água em eventos de chuvas 

intensas de forma segura por meio do dimensionamento dos 

sistemas de drenagem urbana.  

Diante do exposto, o desenvolvimento de pesquisas 

científicas que proporcionem informações da realidade local 

de distribuição de chuvas ao longo do ano para os municípios 



 
 
brasileiros se torna fundamental. E o conhecimento de suas 

chuvas intensas pode evitar problemas como: erosão do solo, 

inundações em áreas rurais e urbanas, mau funcionamento de 

sistemas de drenagem, dentre outros. 

Este livro traz, portanto, uma abordagem muito útil 

para engenheiros, tecnólogos, arquitetos e técnicos de nível 

médio, que trabalhem na área de gestão, planejamento dos 

recursos hídricos e no desenvolvimento de projetos 

hidráulicos. 

Cada capítulo poderá ser visto separadamente, 

auxiliando a leitura e compreensão dos vários conteúdos 

abordados. O livro traz tópicos importantes dentro do tema 

de precipitação e chuvas intensas que pode ser do interesse, 

principalmente dos profissionais que atualmente aplicam os 

conhecimentos dentro da gestão de água e de obras 

hidráulicas. Assim o livro possui o intuito de contribuir para 

o conhecimento das chuvas e suas implicações em alguns 

municípios do Nordeste. 

Se tratando de conteúdos mais específicos, também 

buscou-se contribuir com o trabalho de profissionais que 

atuam na área de drenagem urbana e segurança hídrica, com 

uma linguagem simples e atualizada, através de uma árdua 

pesquisa bibliográfica. O material constituinte do livro, são 



 
 
artigos e trabalhos de conclusão do curso de graduação em 

Engenharia Civil, que revelam o interesse comum de estudar 

e estimular a reflexão sobre os avanços nesta linha de 

pesquisa como forma de contribuir com as a mitigação dos 

problemas ambientais no contexto dos recursos hídricos. 

Agradecemos a todos os leitores e esperamos que a 

leitura das linhas que se seguem estimule o crescimento 

científico prático sobre análise estatística de pluviometria e 

chuvas intensas, subsidiando possíveis aplicações em 

estudos e projetos de obras hidráulicas e gestão dos recursos 

hídricos, contribuindo assim, para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

Wendell José Soares dos Santos 
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CAPÍTULO 1 

 
 
ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS PRECIPITAÇÕES E 

EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS NO MUNICÍPIO 

DE RIACHO DAS ALMAS – PE 
 

Aysllandson Carlos da Silva1 
Wendell José Soares dos Santos2 

 
RESUMO 
 
No Brasil o constante aumento da urbanização de forma 
desordenada nas cidades vem causando grande impacto na 
qualidade de vida da população. Durante a urbanização 
ocorre a substituição da cobertura vegetal, natural, por 
pavimentos impermeáveis e isso gera alterações 
significativas em alguns componentes do ciclo hidrológico. 
Entre as alterações destaca-se: redução na taxa de infiltração 
e aumento no escoamento superficial, consequentemente 
essas alterações no ciclo hidrológico geram um aumento na 
frequência e proporção das inundações e alagamentos nas 
cidades. Estes problemas surgem devido à falta de 
planejamento sustentável durante a urbanização, falta de 
controle do uso do solo, assim como, ocupações de áreas de 
risco e sistemas de drenagem inadequados. Sendo assim, este 

 
1 aysllandon@outlook.com 
2 wendell.santos@professores.unifavip.edu.br 
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trabalho tem como objetivo analisar o regime e a tendência 
das precipitações e suas chuvas intensas no município de 
Riacho da Almas - PE se utilizando de uma análise estatística 
usando como base os dados pluviométricos do posto (56) de 
onde foi analisada uma série histórica de 1993-2019. O 
regime pluviométrico para essa série caracterizou-se com 
valor médio anual de 366,9 mm, com uma leve tendência de 
decréscimo dos totais anuais nos últimos anos. Foi 
constatado que o período de chuvas ocorre entre os meses de 
fevereiro a julho, sendo junho o mês mais chuvoso. Em 
relação a importância das equações de chuvas intensas, elas 
são essenciais para elaboração de projetos hidráulicos e 
hidrológicos que necessitam definir a chuva de projeto para 
poder obter a vazão de projeto. Por conta da pouca 
quantidade de informações no estado de Pernambuco quanto 
às equações de chuvas intensas foi determinado às relações 
intensidade-duração-frequência para o município de Riacho 
das Almas, a partir da estação 56, por meio da análise 
estatística dos dados pluviométricos coletados do posto. 
 
Palavras-chave: Precipitação. Chuvas intensas. Drenagem 
urbana. 
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INTRODUÇÃO 
 

Quando se inicia a urbanização de uma região antes 

não ocupada, essa região passa por inúmeras mudanças que 

podem gerar grandes alterações na topografia do local assim 

como no seu ciclo hidrológico. Por esse motivo deve-se 

realizar antes um estudo do local para analisar os impactos 

dessa urbanização além de estabelecer um planejamento a 

fim de lidar com eventuais problemas como a drenagem 

urbana do local. 

Diante disso, tem-se o município de Riacho das 

Almas, localizado no agreste pernambucano, com clima 

semiárido onde alguns meses concentram a maior parte da 

precipitação, e o restante do ano sofre com o período de 

estiagem. Logo, compreender como se comporta a 

distribuição das chuvas ao longo do ano se faz importante, 

pois contribuirá para o planejamento das diversas atividades 

desenvolvidas no município.  

Desse modo, esse trabalho tem como objetivo 

analisar o regime e a tendência das precipitações e suas 

chuvas intensas no município de Riacho da Almas a partir de 

uma análise estatística e com isso contribuir para o 

desenvolvimento do município. 
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METODOLOGIA 
 

O trabalho teve as referências teóricas adquiridas por 

meio de uma revisão bibliográfica correspondentes a 

diversos aspectos relacionados a análise pluviométricas e 

métodos estatísticos, através dos dados obtidos na revisão 

bibliográfica foi analisado a tendência e o regime 

pluviométrico no município de Riacho das Almas – PE.  

 
Área de estudo 
 

Fundado em 27/12/1953 o município de Riacho da 

Almas (Figura 1) está localizado na região do agreste 

Pernambucano. Apresentando um clima semiárido onde 

alguns meses concentram a maior parte da precipitação, e o 

restante do ano sofre com o período de estiagem. 

 De acordo com o IBGE (2019), o município se 

encontra com uma população aproximada de 20.546 

habitantes, uma área de 314,003 Km² e uma densidade 

demográfica de 61,02 hab/Km². 
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Figura 1 - Localização do município de Riacho das Almas. 

 
Fonte: Santos (2012). 
 
Coleta de dados 
 

Os dados pluviométricos utilizados foram obtidos a 

partir da estação Riacho das Almas (código 56 da APAC). 

Dessa estação foi extraída uma série histórica de 26 anos, que 

conta com dados a partir do ano de 1993 a 2019. 

 
Análise estatística 

 
A partir da análise da precipitação total anual da série 

histórica será obtido seu índice pluviométrico médio assim 

como o ano mais seco e chuvoso dessa série. 

O período seco e chuvoso do município será 

caracterizado a partir de um valor de referência médio 

mensal obtido a partir da precipitação média anual 

acumulada no período de 1993 a 2019. 
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Com o intuito de analisar o comportamento global do 

regime pluviométrico da cidade de Riacho das Almas e 

determinar os valores discrepantes (outliers), será construído 

um gráfico box-plot a partir dessa série histórica. 

A partir de uma análise descritiva referente aos dados 

mensais e anuais da série histórica, foi construído um quadro 

contendo informações como: a mediana, média, desvio 

padrão, valor máximo e mínimo, coeficiente de curtose 

(CK), coeficiente de assimetria (CAS), coeficiente de 

variância (CV) e limite superior e inferior do intervalo com 

95% de confiança para a média.  

Para analisar a tendência das precipitações para esse 

histórico, foram construídos gráficos de média móvel para 2, 

5 e 10 anos. Esta análise tem como objetivo, verificar a 

variabilidade temporal da precipitação no município de 

Riacho das Almas. 

 
Análise de frequência de chuvas 
 

A estimativa da frequência de chuva, foi realizada a 

partir da distribuição de Gumbel-Chow, onde foram 

estimados os valores de chuva para períodos de retorno de 2, 

5, 10, 20, 25, 50 e 100 anos. 
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Em relação as alturas pluviométricas, foi necessário 

ajustar os intervalos de tempo de modo a definir para cada 

ano os valores extremos de precipitação como proposto por 

Pizarro (2003). Desta forma, foram determinadas as alturas 

máximas referentes a durações de 5, 10, 20, 30, 60, 360, 480, 

600, 720, e 1440 minutos. Consequentemente, foram geradas 

as séries de máximas precipitações anuais para cada duração 

e em seguida foi obtida a curva IDF. 

De acordo com Tucci (2001), a curva IDF pode ser 

adaptada a equações genéricas, que fornecem relações 

matemáticas entre a intensidade, duração e frequência das 

precipitações. Essas equações são chamadas de equações de 

chuvas intensas, e são geralmente expressas pela Equação 1: 

 

𝑖𝑖 = 𝐾𝐾.𝑇𝑇𝑎𝑎

(𝑡𝑡+𝑏𝑏)𝑐𝑐                                                                      (1) 

 

Onde: 

i = intensidade da precipitação (mm/h); 

T = tempo de retorno (anos); 

t = duração (min) 

K, a, b, c = parâmetros locais 
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Para esse estudo foi utilizado uma variação da 

Equação 1 proposta por Aparicio (1997) onde ele estabelece 

uma alternativa para obter uma equação que gera as curvas 

da IDF por meio de um modelo de regressão linear, a fim de 

extrapolar a equação gerada, para áreas que carecem de 

registros pluviométricos. Portanto, para análise do 

comportamento das variáveis envolvidas neste estudo, 

relacionando simultaneamente as três variáveis em uma 

família de curvas, sendo expressa pela Equação 2: 

 

𝐼𝐼 = 𝑘𝑘.𝑇𝑇𝑚𝑚

𝐷𝐷𝑛𝑛                                                                         (2) 

 

Onde: 

I = intensidade da precipitação (mm/h); 

T = tempo de retorno (anos); 

D = duração (min); 

K, m, n = constantes de regressão linear. 

 
Para obter a expressão na forma de um modelo de 

regressão linear múltipla, os logaritmos que foram aplicados 

à Equação 2, são expressos pela Equação 3 como: 

 

log 𝐼𝐼 = log 𝐾𝐾 + 𝑚𝑚 log 𝑇𝑇 − 𝑛𝑛 log 𝐷𝐷                                  (3) 
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A Equação 3 também pode ser expressa de outra 

forma como mostrado na Equação 4: 

 

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2                                                 (4) 

 

Onde: 

𝑦𝑦 = log 𝐼𝐼 𝑎𝑎0 = log 𝐾𝐾 

𝑋𝑋1 = log 𝑇𝑇 𝑎𝑎1 = 𝑚𝑚 

𝑋𝑋2 = log 𝐷𝐷      𝑎𝑎2 = −𝑛𝑛 

 

A partir disso, calculados os coeficientes 𝑎𝑎0, 𝑎𝑎1 e 𝑎𝑎2 

foi possível encontrar os valores de k, m e n. Substituindo os 

parâmetros estimados na equação de chuvas intensas 

(Equação 1), obtém-se a equação IDF específica para o 

município de Riacho da Almas referente a estação (56). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Análise de dados de pluviometria 
 

O Gráfico 1 a seguir apresenta a distribuição do total 

anual das precipitações ocorridas no município de Riacho 

das Almas, entre os anos 1993 a 2019. O município apresenta 

um índice pluviométrico médio para esse período de 366,9 
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mm anuais. Segundo o gráfico o ano de 2000 foi o ano mais 

chuvoso com cerca de 894,4 mm e o ano 1998 foi o menos 

chuvoso com 79,1 mm. 

 
Gráfico 1 - distribuição do total anual das precipitações (1993-
2019), estação 56, Riacho das Almas – PE. 

Fonte: Autoria própria. 
 

Para determinar o período seco e chuvoso, foi 

utilizado um valor médio mensal obtido da precipitação 

média anual acumulada entre os anos de 1993 a 2019, valor 

esse de 30,58 mm. Adotando esse valor como divisor entre 

os períodos de seca e chuva foi criado o Gráfico 2. Diante 

desse gráfico é possível notar que o período de chuvas do 

município ocorre entre os meses de fevereiro e julho, tendo 

os meses de junho e outubro sendo respectivamente, o mês 

mais chuvoso e mais seco do ano. 
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Gráfico 2 - Parâmetros estatísticos da precipitação média mensal 
(1993-2019), estação 56, Riacho das Almas - PE  

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A partir do gráfico box-plot (Gráfico 3), é possível 

notar que o período de chuvas do município ocorrer entre os 

meses de fevereiro a julho, tendo eles médias maiores que a 

média anual de 30,58mm. Nesses meses mais chuvosos 

observou-se uma maior variabilidade em torno da média. 

 
Gráfico 3 - Gráfico Box-plot da precipitação média mensal (1993- 
2019), estação 56, Riacho da Almas – PE. 

  
Fonte: Autoria própria. 
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O Quadro 1 apresenta os resultados da estatística 

descritiva da precipitação acumulada mensal e anual. Pode-

se observar que junho teve a maior precipitação média, sendo 

ela de 75,66 mm e outubro a menor apresentando 3,84 mm.  

Todos os meses tiveram uma distribuição assimétrica 

positiva, indicando que os valores médios são maiores que a 

mediana de modo que mais da metade dos dados se 

encontram abaixo da média. Todos os meses tiveram um 

coeficiente de variação (Cv) acima de 50% e em relação aos 

coeficientes de curtose (Ck) calculados para cada mês, eles 

variam entre valores positivos e negativos, indicando uma 

distribuição de frequência platicúrtica (menor que a 

distribuição normal) e leptocúrtica (maior que a distribuição 

normal). 
 
Quadro 1 - Parâmetros estatísticos da precipitação média mensal, 
estação 56, Riacho das Almas – PE. 

Fonte: Autoria própria. 
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No Gráfico da média móvel a cada 2 anos (Gráfico 

4), é possível notar que durante todo o histórico ocorre uma 

grande variação nos valores entre as precipitações totais 

anuais. Durante grande parte do histórico a precipitação 

anual se encontra superior à média, indicando anos 

chuvosos. 

 
Gráfico 4 - Média móvel da precipitação total anual a cada 2 anos, 
estação 56, Riacho das Almas - PE  

 
Fonte: Autoria própria. 

 

De acordo com o gráfico da média móvel a cada 5 

anos (Gráfico 5), é possível notar uma maior amplitude na 

precipitação anual se comparado a média móvel a cada 2 

anos. A maioria dos valores anuais está abaixo da média, 
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indicando que para a média móvel a cada 5 anos houveram 

mais anos secos. 

 
Gráfico 5 - Média móvel da precipitação total anual a cada 5 anos, 
estação 56, Riacho das Almas - PE  

Fonte: Autoria própria. 
 

No caso do gráfico da média móvel a cada 10 anos 

(Gráfico 6), ao comparar com os gráficos da média móvel 

cada 2 e 5 anos, é possível notar que quanto mais aumenta o 

período da média, menor se torna a variação da tendência, a 

tornando quase linear. A linha de tendência disposta entre os 

anos 2002 a 2019 permanece estável oscilando entre 28,24 

mm e 34,55 mm 
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Gráfico 6 - Média móvel da precipitação total anual a cada 10 
anos, estação Riacho das Almas – PE. 

Fonte: Autoria própria. 
 
Análise de chuvas intensas 
 

O Gráfico 7 apresenta a curvas IDF, para o período de 

retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos, com uma 

duração de chuva de 1.440 minutos (24 horas) e com a 

intensidade de chuva sendo expressa em mm/hora. 

A partir da análise dos dados pluviométricos da 

estação 56 do município de Riacho das Almas, foi possível a 

criação da equação de chuva do município como mostrado 

na Equação 5 sendo: 

 

𝐼𝐼 = 188,7819.𝑇𝑇0,257713

𝐷𝐷0,61639                                                       (5) 
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Gráfico 7 – Curva IDF para o período de 1997 a 2019, estação 
56, Riacho da Almas-PE.

 
Fonte: Autoria própria. 

 
CONCLUSÃO 
 

A partir da análise dos dados pluviométricos da série 

histórica para o município de Riacho das Almas, foi 

constatado que o município apresenta um índice 

pluviométrico médio de 366,9 mm anuais, tendo seu período 

de chuvas composto pelos meses de fevereiro a julho e os 

anos de 1993 e 2000 sendo respectivamente o ano mais seco 

e chuvoso da série.   

Analisando os gráficos da média móvel é possível 

notar uma tendência crescente entre os anos de 2004 a 2011, 

de modo que esse período deve ser levado em consideração 

para elaboração de projetos hidráulicos e hidrológicos, por 
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apresentar uma precipitação anual com uma variação elevada 

e distinta. 

A partir da análise dos dados também foi possível a 

elaboração do gráfico da curva IDF, juntamente com a 

elaboração da equação de chuva do município. 

Existem poucos estudos científicos para o município 

de Riacho das Almas no que diz respeito a área hidrológica, 

em razão disso, o conteúdo elaborado tem como objetivo 

contribuir significativamente para a elaboração de futuros 

projetos hidráulicos e hidrológicos e incentivar o 

desenvolvimento de mais estudos para o município. 
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CAPÍTULO 2 

 
EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS PARA A 

CIDADE DE BUÍQUE-PE 
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RESUMO 
 
Nos últimos anos uma grande parte dos municípios 
brasileiros vem enfrentando diversos problemas 
socioambientais, principalmente no que diz respeito as 
precipitações intensas. O presente estudo foi realizado na 
cidade de Buíque-PE, local que apresenta diversos eventos 
de precipitações intensas, que acabam ocasionando 
enchentes. Para que possam ser realizadas propostas de 
intervenção é necessário conhecer o regime hidrológico da 
região e a sua equação de chuvas intensas (IDF), tendo em 
vista que para o dimensionamento de obras hidráulicas esses 
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3 ariannyamrim@gmail.com 
4 arsars17@hotmail.com 
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parâmetros são imprescindíveis. Os dados de precipitações 
utilizados no estudo, foram obtidos através da Agência 
Pernambucana de Águas e Clima (APAC) e corresponde aos 
anos de 1921 a 2018, os mesmos possuem algumas 
discrepâncias, totalizando um período de 61 anos. Como os 
valores de precipitações são obtidos para uma discretização 
temporal de 24 horas, foi necessário realizar a desagregação 
de chuvas, pelo método estabelecido pelo DAEE/CETESB 
(1980) em períodos fracionados. Posteriormente, com os 
dados desagregados foi possível obter os parâmetros a serem 
substituídos na equação geral de chuvas intensas, 
determinando a IDF para o município de Buíque-PE de 
acordo com o seu regime pluviométrico. 
 
Palavras-chave: Chuvas intensas. Intensidade. Duração. 
Frequência. 
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INTRODUÇÃO 
 

Como uma consequência do êxodo rural, em 

decorrência da Revolução Industrial, houve uma grande 

expansão do território urbano. Fato que possibilitou o 

surgimento de diversos impactos na infraestrutura dos 

municípios brasileiros, relacionados a deficiência no 

planejamento e gerenciamento dessas áreas por meio dos 

governantes. Em decorrência desses problemas, algumas 

mudanças ambientais também foram desencadeadas, 

gerando uma variação climática e pluviométrica (MIGUEZ, 

VERÓL E REZENDE, 2015). 

De acordo com Cecílio et. al. (2009, p. 82-92), as 

variações são marcadas por chuvas intensas em pequenos 

intervalos de tempo e mudanças bruscas no clima. Estas 

acabam resultando em grandes escoamentos superficiais, 

causando danos e prejuízos, devido a ocorrência de 

enchentes, alagamentos, ilhas de calor, erosões no solo e 

assoreamento nos corpos hídricos. 

Para que sejam realizadas propostas de intervenção e 

para que seja possível realizar o dimensionamento das obras 

de caráter hidráulico, um dos principais elementos que deve 

ser levado em consideração são os dados hidrológicos, ou 
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seja, as precipitações. Tendo em vista que a mesma será 

utilizada para determinar a intensidade de chuvas, através 

das equações de chuvas intensas ou curva de Intensidade – 

Duração – Frequência (IDF), no qual por meio de estatísticas 

é possível analisar os eventos extremos (ALMEIDA, 2019). 

Dias (2010) afirma que as equações de chuvas 

intensas são obtidas por meio de dados hidrológicos, 

monitorados em um determinado intervalo de tempo, com o 

uso de instrumentação de quantificação de precipitação, 

sendo os pluviômetros um dos mais conhecidos e aplicados. 

Permitindo assim estabelecer os parâmetros k, m, d e n que 

compõe essa equação (IDF). 

Silva (2018), afirma que para ser realizada uma 

análise hidrológica e o desenvolvimento de uma IDF, é 

necessário uma série de dados de no mínimo 30 anos, com 

as precipitações máximas. Contudo, a realidade brasileira de 

monitoramento é bastante deficiente. Os dados 

pluviométricos são encontrados com mais frequência na 

escala diária, o que exige para fins de elaboração da equação 

de chuvas intensas, o processo de desagregação de chuvas 

que implica no fracionamento das chuvas diárias. Esse 

processo de desagregação de chuvas apresenta resultados 

satisfatórios e tem a vantagem de ser de simples utilização. 
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São empregados com muita frequência, os coeficientes de 

desagregação disponibilizados e desenvolvidos pelo 

DAEE/CETESB (1980). 

Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de 

realizar uma análise hidrológica e a determinação da equação 

de chuvas intensas (IDF) da cidade de Buíque-PE. 

 
METODOLOGIA 
 
2.1 Área de Estudo 
 

O município de Buíque está localizado no Agreste 

pernambucano, entre a latitude 08º37’23’’ sul e longitude 

37º09’21’’ oeste, pertencente ao semiárido brasileiro e sendo 

inserido na região do Vale do Ipanema. Pertencente a bacia 

hidrográfica do Rio Ipanema e tendo o reservatório do 

Mulungu como principal fonte de abastecimento, com uma 

capacidade de 1.281 m³. A Figura 1 apresenta a localização 

da cidade. 
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Figura 1 – Localização da Cidade de Buíque-PE 

 
Fonte: Elaboração própria.  
 
Análise Hidrológica e Equação de Chuvas Intensas 
 

Para a realização da análise hidrológica foi necessário 

obter os dados de precipitação do município de Buíque-PE, 

através do site da Agência Pernambucana de Águas e Clima 

(APAC). Os dados pluviométricos disponibilizados 

correspondem aos anos de 1921 a 2018, com algumas 

descontinuidades, totalizando um período de 61 anos. Esses 

valores de precipitação estão disponibilizados em uma 

discretização temporal de 24 horas, portanto foi necessário 

realizar o processo de desagregação, com os valores 
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máximos anuais, através dos coeficientes disponibilizados na 

Tabela 1. 
Tabela 1 – Coeficientes de Desagregação de Chuvas Propostos 
Pelo DAEE/CETESB (1980). 

Relação entre durações CETESB (1980) 
5min/30min 0,34 

10min/30min 0,54 
20min/30min 0,81 

30min/1h 0,74 
1h/24h 0,42 
2h/24h - 
3h/24h - 
6h/24h 0,72 
12h/24h 0,85 
24h/1dia 1,14 

Fonte: Silva, 2018. 
 

Após esse processo foi possível obter os parâmetros 

k, m, d e n que compõem a equação de chuvas intensas 

(KRULL, 2016) para o município, os quais foram 

substituídos na equação geral de chuvas intensas, conforme 

a Equação 1. 

 

𝑖𝑖 = 𝑘𝑘∗𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚

(𝑡𝑡+𝑑𝑑)𝑛𝑛      (1) 
 
Onde: 
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i = intensidade pluviométrica (mm/h); 

TR = tempo de retorno (anos); 

t = duração da chuva (min); 

k, m, d e n = parâmetros obtidos por meio dos dados 

pluviométricos. 

 
Para o cálculo das intensidades pluviométricas e 

posterior elaboração da curva IDF, foram utilizadas as 

seguintes durações de chuvas 5, 10, 20, 25, 30, 60, 120, 180, 

360, 480, 600, 720 e 1440 minutos e os tempos de retorno de 

2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Análise Hidrológica e Equação de Chuvas Intensas 
 

O Gráfico 1 apresenta os totais pluviométricos anuais 

do período de 61 anos, da cidade Buíque-PE, o qual retrata 

uma média anual de precipitação de 1.060,47 mm. Através 

do mesmo, é observado uma grande variação da pluviometria 

com a maioria dos anos apontando-se abaixo da média anual. 

Alguns anos apresentam destaques de precipitação máximas 

e mínimas, assim como o ano de 1948 com a maior 

precipitação desse período, 2.519,9mm e o ano de 2016, com 
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a menor correspondendo a 437,2mm. É notável que a partir 

do ano de 1965 ocorreu uma redução da precipitação, sem 

grandes alterações até o ano de 2018. 

 
Gráfico 2 – Acumulado anual de precipitação do período de 1921 
a 2018 no município de Buíque-PE. 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 
No entanto, o Gráfico 2 mostra a variabilidade 

sazonal da precipitação média durante os meses do ano, para 

o período de 1921 a 2018 no município de Buíque. Analisa-

se que com a chegada do inverno, no trimestre de maio 

(165,5 mm), junho (148,1 mm) e julho (134,6 mm), o 

município apresenta um período mais chuvoso, por 

consequência aumenta a ocorrência do período de chuvas 

intensas.  Por outro lado, nos meses de setembro (34,9 mm), 
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outubro (27,9 mm) e novembro (30,1 mm), há um acumulo 

menor de precipitação. Os meses com o maior e menor 

acumulado mensal de precipitação, correspondem, 

respectivamente, a maio (165,5 mm) e outubro (27,9 mm). 

 
Gráfico 3 – Variabilidade sazonal da precipitação do período de 
1921 a 2018 no município de Buíque-PE 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
De acordo com os dados de precipitação, foi 

determinado os parâmetros que compõem as equações de 

chuvas intensas (IDF), através das séries de máximos anuais 

do período de 1921 a 2018. Devido a disponibilidade dos 

dados pluviométricos serem com discretização temporal de 
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24 horas, houve a necessidade do processo de desagregação 

das chuvas com os coeficientes estabelecidos pelo 

DAEE/CETESB (1980).  

Posterior ao processo de desagregação de chuvas foi 

possível estabelecer os parâmetros da equação de chuvas 

intensas, conforme a Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Parâmetros da equação de chuvas intensas para o 
município de Buíque-PE 

k 693,45 

m 0,1387 

d 7 

n 0,7364 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Esses parâmetros foram substituídos na equação 

geral de chuvas intensas expressa pela Equação 1, resultando 

na equação de chuvas intensas para a cidade de Buíque-PE, 

expressa na Equação 2. 

 

𝑖𝑖 = 693,45∗𝑇𝑇𝑇𝑇0,1387

(𝑡𝑡+7)0,7364       (2) 

 

Por meio da equação de chuvas intensas do município 

(Equação 2), foi possível determinar as intensidades 
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pluviométricas em função das durações de chuvas de 5, 10, 

20, 25, 30, 60, 120, 180, 360, 480, 600, 720 e 1440 minutos 

e tempo de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos. 

Sendo obtidos os seguintes resultados expressos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Intensidades de precipitações (mm/h) da cidade de 
Buíque-PE 
Duraçã

o 
(minut

os) 

Tempo de Retorno (anos) 

2 5 10 15 20 25 50 100 

5 122,
48 

139,
08 

153,
11 

161,
97 

168,
56 

173,
86 

191,
40 

210,
72 

10 94,7
7 

107,
61 

118,
47 

125,
32 

130,
43 

134,
53 

148,
10 

163,
05 

20 67,4
1 

76,5
4 

84,2
7 

89,1
4 

92,7
7 

95,6
9 

105,
34 

115,
97 

25 59,4
8 

67,5
4 

74,3
6 

78,6
6 

81,8
6 

84,4
3 

92,9
5 

102,
33 

30 53,4
5 

60,6
9 

66,8
2 

70,6
8 

73,5
6 

75,8
7 

83,5
3 

91,9
6 

60 34,5
2 

39,2
0 

43,1
5 

45,6
5 

47,5
1 

49,0
0 

53,9
4 

59,3
9 

120 21,5
5 

24,4
7 

26,9
4 

28,5
0 

29,6
6 

30,6
0 

33,6
8 

37,0
8 

180 16,2
1 

18,4
1 

20,2
6 

21,4
4 

22,3
1 

23,0
1 

25,3
3 

27,8
9 

360 9,87 11,2
0 

12,3
3 

13,0
5 

13,5
8 

14,0
1 

15,4
2 

16,9
7 

480 8,01 9,10 10,0
1 

10,5
9 

11,0
2 

11,3
7 

12,5
2 

13,7
8 

600 6,81 7,73 8,51 9,01 9,37 9,67 10,6
4 

11,7
2 
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720 5,96 6,77 7,46 7,89 8,21 8,47 9,32 10,2
6 

1440 3,59 4,08 4,49 4,75 4,94 5,10 5,61 6,18 
Fonte: Elaboração própria.  

 
Com base nos dados dispostos na Tabela 3, foi 

possível elaborar a curva IDF do município de Buíque-PE, 

disposta no Gráfico 3. 

 
Gráfico 4 – Curva IDF da cidade de Buíque-PE 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 3, 

pode-se afirmar que as chuvas de maiores intensidades 

possuem pequenas durações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente trabalho teve como objetivo realizar uma 

análise hidrológica e a elaboração da equação de chuvas 

intensas para o município de Buíque-PE, no qual é de suma 

importância para o dimensionamento de obras hidráulicas. 

Para a realização da IDF destaca-se os trabalhos realizados 

por Silva (2018) e Almeida (2019), que serviram como base 

para este estudo. 

Pode-se concluir que o município de Buíque-PE, 

apresenta um regime hidrológico bastante heterogêneo 

durante o período em questão (1921 a 2018). Ainda foi 

possível estabelecer a equação de chuvas intensas, que 

servirá como base para o dimensionamento de obras 

hidráulicas no município e até mesmo para munícipios que 

apresentem as mesmas características geográficas e 

climáticas. 
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RESUMO 
 

O conhecimento das características hidrológicas de um local 
é de suma importância para o dimensionamento de projetos 
hidráulicos, principalmente, no que diz respeito a drenagem 
urbana. Nessa perspectiva, esse trabalho teve por intenção 
realizar a análise estatística do regime pluviométrico do 
município de Belo Jardim - PE no período compreendido 
entre os anos de 2002 a 2018. Para isso, foi realizada a 
aquisição dos dados pluviométricos no portal da Agência 
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Pernambucana de Águas e Clima. Os dados adquiridos foram 
analisados através da análise estatística descritiva, 
verificando-se que há grande variabilidade entre as médias 
sazonais e interanuais do período estudado. Notou-se 
também que a média anual de 52,33 mm, inferior à média 
anual da mesorregião Agreste, sendo o período chuvoso 
corresponde ao primeiro semestre do ano. Dessa forma, 
conclui-se que a pesquisa foi capaz de produzir conteúdo 
acerca da precipitação pluviométrica do município, podendo 
ser utilizado pela comunidade acadêmica e por todos que se 
interessarem pela temática. 

 
Palavras-chave: Características hidrológicas. Drenagem 
urbana. Regime pluviométrico. 
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INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, o planejamento urbano iniciou-se a partir 

de 1950, assim como na Europa, teve como determinante o 

período da Revolução Industrial e suas consequências para o 

meio urbano. O aumento da população urbana de maneira 

abrupta e desenfreada foi motivador de diversos problemas 

nas cidades, principalmente aqueles voltados aos elementos 

de saneamento básico e salubridade. A partir destes 

problemas, surgiu a necessidade de desenvolver atividades 

que tornassem possível a melhoria da qualidade das cidades 

e, consequentemente, trouxesse ordenação (DUARTE, 

2012). O planejamento urbanístico é um processo consciente 

onde são propostas ações organizadas, baseadas em metas 

previamente definidas, cujo objetivo é solucionar problemas 

atuais e prevenir os futuros. O desenvolvimento do 

planejamento urbano abrange desde a necessidade de 

instituir leis até mesmo aspectos de infraestrutura, sua 

construção se dá de maneira contínua e envolve a coleta e 

análise de dados e informações (SCOPEL et al., 2018). Os 

sistemas físicos de infraestrutura urbana refletem 

diretamente na dinâmica das cidades e esses são definidos a 

partir da análise de fatores e necessidades de variadas 

dimensões e abrangências considerados para o planejamento 
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urbano. O saneamento básico de uma cidade é composto por 

um conjunto desses sistemas, e seus indicadores abrangem, 

dentre outros sistemas físicos, o manejo das águas pluviais 

(RIGHETTO, 2009). Segundo Ross (2007), o 

desenvolvimento de estruturas passíveis da interferência de 

águas pluviais deve partir do levantamento do conhecimento 

prévio sobre o regime de precipitação de um local, através 

do qual se obtém informações imprescindíveis à definição da 

construção do espaço urbano, possibilitando, por exemplo, 

prever a capacidade de uma cidade de suportar precipitações 

pluviométricas, sendo importante também para o 

planejamento das demais atividades como as do setor 

agrícola e industrial. Diante as declarações mencionadas 

acima aliada ao reconhecimento da relevância da água em 

relação ao cotidiano humano, surge a necessidade de 

aprofundar o conhecimento sobre como configurar o regime 

pluviométrico de um local mediante a análise estatística da 

precipitação pluviométrica e sua importância como 

instrumento de apoio para o planejamento da infraestrutura 

urbana de um local. Sendo para isso considerado como 

objeto de estudo as referências hidrológicas da cidade de 

Belo Jardim - PE. 
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METODOLOGIA 
 
Área de estudo 
 

O município de Belo Jardim – PE (Figura 1) localiza-

se a uma latitude 08º20’08” sul e a uma longitude 36º25’27” 

oeste, estando a uma altitude de 608 metros (BRASI, 2019). 

A população estimada da cidade em 2019 é de 76.439 

habitantes e seu índice de desenvolvimento humano gira em 

torno de 0,629 de acordo com dados do IBGE. 

 
Figura 1 – Área de estudo.

Fonte: Autoria própria. 
 

A economia da cidade é impulsionada principalmente 

por atividades relacionadas ao setor industrial, sendo sede de 
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grandes indústrias e apresentando maior potencialidade no 

segmento da agroindústria, destacando-se pelo 

desenvolvimento de produtos alimentícios e avicultura 

(BRASIL, 2019). O Produto Interno Bruto (PIB) de Belo 

Jardim - PE é de R$20.703,79, alcançando a 10ª posição no 

estado de Pernambuco (IBGE, 2019). 

O clima da cidade se enquadra em semiárido e sua 

precipitação média anual é estimada em até 890,2mm, com 

temperaturas médias de 23ºC. O município faz parte das 

bacias hidrográficas do Rio Ipojuca e do Rio Capibaribe, e 

seu relevo insere-se na unidade Planalto da Borborema 

contendo montanhas que atingem cerca de até 1.000 metros 

de altura (BRASIL, 2019). 

 
Aquisição e tratamento de dados 
 

Os dados foram obtidos junto ao sistema da Agência 

Pernambucana de Águas e Clima (APAC) onde foram 

consultadas as informações do banco de dados sobre 

precipitação pluviométrica mensal, referente ao município 

de Belo Jardim - PE. Foram selecionados dois postos 

pluviométricos da mesorregião Agreste Pernambucano para 

consulta, codificados sob os números 20 e 374 (APAC, 

2019). O período selecionado se deu a partir da 
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disponibilidade de dados encontrados e sua integridade, 

sendo tomado para esse estudo o período de 2002 a 2018, 

totalizando 17 anos. Os dados foram organizados e editados 

em um software de planilha eletrônica.  

No processo de preenchimento de falhas foi utilizado 

do método de Regressão Linear, através da obtenção do valor 

da precipitação estimada do posto com falhas fazendo uso da 

Equação 1. 

 

                                                  (1) 

 

Onde: Px = precipitação a ser estimada do posto com 

falhas; a0 e ai são os coeficientes de ajuste do modelo linear 

e ei é o erro de medida.  

Os coeficientes a0 e ai foram obtidos através da 

aplicação do método dos mínimos quadrados em um 

software de planilha eletrônica (LAPONNI, 1997), onde 

foram minimizados a soma dos quadrados da diferença entre 

o valor estimado e os dados observados, obtendo-se através 

da minimização da soma dos quadrados do erro, ou seja, 

minimização de ∑𝑖𝑖=1
𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑖𝑖

2, os valores de a0 e ai. 

 
 



52 
 

Almeida et al. 

Análise estatística 
 

No editor de planilhas, para a análise descritiva dos 

dados de precipitação mensal e anual, foram obtidos:  

• Média pluviométrica anual, que diz respeito ao 

quociente da soma dos valores de precipitação mensal em 

relação aos meses do ano e expressa pela Equação 2. 

     (2) 

Em que: x é a média aritmética simples n é número 

total de meses.  

A Mediana, que compreende a variável central dentre 

um espectro de n dados ordenados, através da Equação 3. 

     (3) 

Onde: 

MD é a mediana;  
n é o número de observações;  

E para indicar o grau de variação do conjunto de 

elementos, o desvio padrão (S) (Equação 4). 
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      (4) 

Sendo:  

S o desvio padrão; 

xi o valor observado;  

x a média aritmética simples;  

∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖 frequência; 

Sendo também definido o número de meses em que 

houve precipitação, a porcentagem referente aos meses de 

chuva e os valores máximos e mínimos de precipitação 

anual. Os dados de precipitação média mensal acumulada 

entre os anos de 2002 e 2018 serão inseridos em gráficos, 

assim como também será feito para o valor total anual 

acumulado. Por fim, após as estimativas das informações 

quantitativas, os resultados foram interpretados e descritos 

para o município de Belo Jardim - PE.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Tratamento dos dados 
 

Após a coleta dos dados pluviométricos nos postos da 

APAC de códigos 20 e 374, no município de Belo Jardim – 

PE, foi realizado o processo de organização e tratamento dos 
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dados através do uso de software de planilha eletrônica. Em 

alguns meses da série houve a identificação da ausência dos 

dados mensais. Para o posto 20, identificaram-se falhas nos 

meses que se encontram representados no Quadro 1.  

 
Quadro 1- Identificação dos meses com falha para o posto 20. 

Fonte: Autor 2019 
 

Para o posto de número 374, os meses com ausência 

de dados foram (Quadro 2):  
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Quadro 2 - Identificação dos meses com falhas para o posto 374. 

Fonte: Autor 2019 
 

Para correção dessas lacunas, foi realizado o 

preenchimento de falhas pelo método da Regressão Linear 

(MELO et al. (2017), dessa maneira, as planilhas obtidas a 

partir dos dados da APAC e agora tratadas, encontram-se no 

Apêndice A. No que concerne ao acumulado anual de 

precipitação da série, nota-se que há variações entre os 

valores dos postos 20 e 374 ao longo do período (Figura 2).  
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Isso se dá pela variabilidade espacial da chuva, assim, 

percebe-se que, apesar dos postos estarem situados na 

mesma região, há diferença dos totais anuais de chuva. Por 

meio da Figura 2, pode-se observar que os anos de 2009, 

2010 e 2011 destacam-se como aqueles com maiores 

acumulados anuais de precipitação. Segundo Silva (2015), 

nos anos de 2010 e 2011 houveram muitos episódios de 

cheias ao longo do estado de Pernambuco, sendo esse tópico 

objeto de estudo para o desenvolvimento de mapeamento de 

cheias no Estado.  

 Para a Secretaria de Infraestrutura de Pernambuco, 

essas cheias são fruto de mudanças climáticas que vem 

ocasionando chuvas mais intensas, além das características 

do relevo das bacias hidrográficas e ocupação indevida de 

áreas de leito do rio para construção (SRH, 2011).  
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Figura 2- Acumulado anual de precipitação registrado nas estações 
pluviométricas de código 20 e 374 no município de Belo Jardim-PE 
entre os anos 2002 a 2018. 

Fonte: Autoria própria. 
 

O gráfico também permite a observação de que na 

maior parte da série, os acumulados anuais não foram 

maiores que 600 mm de chuva ao ano. Esse valor é indicador 

de um baixo índice pluviométrico anual para o município de 

Belo Jardim – PE e reflete de uma das maiores problemáticas 

relacionadas a água na região Nordeste, a seca. Com 

precipitações tão baixas, os reservatórios que abastecem as 

cidades tendem a diminuir, de 2016 a 2019 a Barragem de 

Pedro Moura Jr localizada no município de Belo Jardim 

apresentava sinais de colapso mediante a falta de chuvas na 
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região. Somente a partir de 2019 a Barragem voltou a 

acumular água, ainda assim atingindo somente 10% da sua 

capacidade (G1 CARUARU, 2019). 

O problema da seca reflete na funcionalidade do 

abastecimento público, ainda no ano de 2019, a COMPESA 

(Companhia Pernambucana de Saneamento) empresa 

responsável pelo serviço de abastecimento de água da região 

realiza liberação de calendários de abastecimento onde há 

disponibilização do fornecimento de água durante 5 dias por 

mês, indicando a utilização de técnicas de racionamento de 

água (COMPESA, 2019).  

A Figura 3 mostra a variabilidade sazonal da 

precipitação média da precipitação do período de 2002 a 

2018 no município de Belo Jardim. Pela análise da Figura 

percebe-se que os meses mais chuvosos vão de março a julho 

para ambos os postos analisados.  
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Figura 3- Precipitação mensal para os pontos 20 e 274 de Belo 
Jardim-PE. 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Para o posto 20, os valores pluviométricos mensais 

do período se mantêm acima da média do período na maior 

parte do ano, enquanto no posto 374 os valores 

pluviométricos distam da média do período em cerca de 6 

meses do ano, estando mais distante no período de setembro 

a dezembro. A média de 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

110 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Precipitação (mm) Meses do ano Pluviometria posto 20 

Pluviometria posto 374 Média do período posto 20 Média do 

período posto 374 32 precipitação mensal entre os dois 

postos é de 52,53 mm, sendo considerado muito inferior ao 
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valor médio de precipitação anual da Mesorregião Agreste 

(185,00 mm). A observação sobre o período chuvoso 

compreendido entre os meses de março a julho é conivente 

com o estudo realizado por Silva et al. (2015), a respeito da 

análise estatística da precipitação pluviométrica do 

município de Caruaru – PE, que se localiza na mesma 

mesorregião que o município alvo deste estudo.  

De acordo com análise da série histórica, tem-se a 

informação de que o período de março a julho possui médias 

acumuladas superiores ao restante do ano, sendo junho o mês 

com maior média registrada. Para o mês de setembro há a 

designação de período de menor média registrada, 

correspondendo a um valor médio cerca de 6 vezes menor 

que a média de junho.  

A partir das médias mensais obtidas do posto 20 

(Figura 4), é possível averiguar que o mês com maior média 

de precipitação acumulada é o mês de junho (98,38 mm), já 

o mês com menor média de precipitação acumulada é o mês 

de setembro, com média máxima de 13,07 mm. 
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Figura 4- Aplicação da estatística descritiva da precipitação 
mensal e anual acumulada do posto 20 (2002-2018). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

No posto 20, todos os valores mensais apresentaram 

assimetria > 0, ou seja, a distribuição é assimétrica e positiva. 

Para o mesmo posto, observa-se que o desvio padrão 

relacionado a média mensal é inferior a 50 mm para os meses 

de julho a dezembro, enquanto para os meses de janeiro a 

junho, ultrapassa essa média. Tal observação por si só não é 

suficiente para delimitação da fidelidade da 

representatividade das médias, sendo assim, é incluído na 

análise a consideração do coeficiente de variação (Cv). O Cv 

encontrado para as respectivas médias acumuladas é superior 

a 50%, demonstrando assim que não há confiabilidade na 

representatividade das médias acumuladas para os meses ao 

longo do período (2002-2018). O quadro se mostra o mesmo 
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para o desvio padrão e Cv do posto 374, conforme mostra a 

Figura 5.  

 
Figura 5- Aplicação da estatística da precipitação mensal e 
anual acumulada do posto 347 (2002-2018). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

No posto 374, assim como no posto 20, o mês com 

maior média pluviométrica foi o mês de junho (98,74mm) e 

o mês com menor média foi o mês de setembro (19,95 mm). 

Da mesma forma, a assimetria se manteve > 0 para todo o 

período estudado, indicando a existência de uma distribuição 

assimétrica a e positiva. 
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CONCLUSÃO 
 

De acordo com a análise estatística da precipitação 

no município de Belo Jardim – PE, foi possível verificar que 

há grande variabilidade sazonal e interanual nos índices 

pluviométricos analisados para o período estudado (2002-

2008).  

Através das medidas de dispersão constatou-se que as 

médias mensais acumuladas da série não representam de 

maneira fidedigna os valores de precipitação mensal do 

período, isso se dá pela grande variabilidade entre os valores 

médios dos meses ao longo do período.  

Dentre os resultados obtidos, o delineamento do 

regime hidrológico do município estudado é um importante 

instrumento de planejamento. A identificação e 

caracterização do período chuvoso (primeiro semestre do 

ano) é uma informação de caráter essencial para a realização 

de gerenciamento hídrico, também podendo ser utilizadas 

para norteamento de projetos que necessitem de 

dimensionamento hidráulico. Além disso, por localizar-se 

em uma região que há baixo índice de precipitação anual 

(53,32 mm) e longo período seca, o conhecimento sobre o 

regime pluviométrico do município possibilita o 

desenvolvimento de sistemas alternativos que possibilitem a 
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captação da água da chuva, otimizando o ciclo de vida útil 

dessa água. Diante disso, conclui-se que essa pesquisa 

promoveu conhecimento acerca do comportamento 

pluviométrico do município de Belo Jardim – PE, cabendo a 

comunidade acadêmica dar prosseguimento a investigações 

sobre a temática a fim de desenvolver conteúdo para aqueles 

que necessitam de material de apoio para compreensão dos 

estudos que envolvem precipitação e urbanização. 

Sugestões para trabalhos futuros  

• Realização de estudos acerca da influência do 

regime pluviométrico de Belo Jardim – PE no setor de 

abastecimento;  

• Análise de da distribuição espacial da chuva no 

município de Belo Jardim – PE;  

• Análise da viabilidade de implantação de sistemas 

de captação de armazenamento de água da chuva em 

domicílios como sistema de solução 35 alternativas 

individual de abastecimento de água para residências do 

município de Belo Jardim – PE.  
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RESUMO 
 
Em regiões onde há baixo índice pluviométrico anual, 
fomenta-se um planejamento que garanta a segurança hídrica 
para o município em períodos de seca e assim potencialize o 
ciclo de vida útil da água. O estudo de precipitações é de 
suma importância para o dimensionamento de obras hídricas, 
como o sistema de drenagem urbana, o qual tem como 
objetivo minimizar os riscos e transtornos que esses eventos 
podem causar a população, eventos estes, originado por 
mudanças climáticas e efeitos antrópicos. O presente 
trabalho tem como objetivo adquirir e analisar dados de 
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precipitação pluviométrica, obter um panorama de 
precipitação e elaborar uma curva de intensidade-duração-
frequência (IDF) para o município de Serra Talhada-PE. A 
metodologia incluiu a obtenção de duas séries de dados 
pluviométricos, o tratamento estatístico dos dados e análise 
dos resultados. O período utilizado para análise estatística 
dos dados pluviométricos foi de 27 anos, entre os anos de 
1993 e 2019, contendo uma série mensal de precipitações 
acumuladas, sendo esta contínua e sem falhas. Para os 
estudos de chuvas intensas foi utilizada uma série histórica 
de valores máximos anuais, com o período de 106 anos, entre 
os anos de 1912 e 2019. De acordo com análise estatística os 
resultados obtidos expressam uma grande variabilidade entre 
as médias sazonais e interanuais dos totais pluviométricos do 
período, a vista disso definiu-se a quadra chuvosa da região, 
entre os meses de janeiro a abril, e identificou-se o período 
mais seco da região, entre os meses de julho a setembro. Os 
resultados encontrados a respeito dos fenômenos de chuvas 
intensas possibilitaram constatar que na ocorrência de altos 
índices de totais pluviométricos, há uma maior tendência a 
eventos extremos, contudo a intensidade das chuvas 
independe da variabilidade interanual, mostrando que 
mesmo em anos de baixos totais pluviométricos anuais 
podem ocorrer eventos extremos. A equação de chuvas 
intensas obtida para o município de Serra Talhada subsidia o 
dimensionamento preciso de obras hidráulicas. O estudo da 
pluviometria auxilia na garantia de segurança hídrica, 
servindo também de material para a comunidade técnica e 
acadêmica, em estudos futuros e na tomada de decisão a 
respeito do planejamento de recursos hídricos para o 
município de Serra Talhada-PE. 
 
Palavras-chave: Curva IDF. Planejamento de recursos 
hídricos. Estatística descritiva. Sertão pernambucano. 
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INTRODUÇÃO 
 

As transformações urbanísticas no cenário brasileiro 

vêm acontecendo, principalmente, desde a década de 1970, 

fruto do crescimento econômico e populacional (BARGOS e 

MATHIAS, 2011). A urbanização brasileira se deu de 

maneira rápida e desordenada. Em poucas décadas, o Brasil 

passou de um país predominante agrário para um país 

urbanizado. O descompasso entre o planejamento urbano e 

os altos índices do êxodo rural trouxeram consequências 

graves para as cidades e para a qualidade de vida de seus 

habitantes que reverberam até os dias de hoje (MARTINS, 

2019). 

E devido a estes problemas, surge a necessidade do 

desenvolvimento de atividades que possam melhorar a 

qualidade de vida nas cidades, como por exemplo, 

acompanhar o padrão de precipitação, para que seja realizada 

a gestão eficiente dos reservatórios, fazendo com que eles 

armazenem água nos períodos úmidos e garanta 

disponibilidade de recursos hídricos em épocas de seca 

(ANA, 2020). 

O índice de chuvas vem sendo constantemente 

estudado, por sua grande importância para o entendimento 

dos ecossistemas e clima do planeta. No Brasil, devido a sua 
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grande extensão territorial se tem grandes variações nos 

regimes de precipitação e temperatura entre as regiões. No 

entanto, a maior parte dessas regiões apresentam estações de 

seca e chuvas bem definidas. E torna-se assim necessário 

acompanhar o padrão de precipitação (JORGE, 2015). 

Esse monitoramento das chuvas é fundamental para 

analisar casos de exceção, como os casos em que na média 

anual, o período de estiagem não foi extremamente seco, mas 

a chuva foi insuficiente e resultou em uma menor vazão de 

uma bacia. Ou para analisar o evento de um período muito 

chuvoso em um ano, que acabou causando grandes danos a 

um determinado local (ANA, 2020). 

A fixação de um valor para se estabelecer chuvas 

intensas é difícil, uma vez que o impacto pode ser diferente, 

dependendo do local de incidência, seja em áreas rurais ou 

urbanas (PINTO, 1999).  

O estado de Pernambuco apresenta condições climáticas 

diversificadas. É caracterizado pelo clima tropical, e as 

maiores pluviosidades são concentradas nos meses de março 

a julho, já o período de janeiro a março é considerado o mais 

quente. Caracteriza-se também pela presença de chuvas 

frontais de outono a inverno mais concentradas, e chuvas de 

convecção no período mais quente do ano. Numa 
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classificação geral, pode-se dizer que o Sertão do estado de 

Pernambuco é caracterizado por baixos índices 

pluviométricos anuais (SILVA, 2016). 

Serra Talhada, a segunda cidade mais importante do 

sertão do estado de Pernambuco, Cidade polo em saúde, 

educação e comércio, possui uma população superior a 80 

mil habitantes. Caracteriza-se como sendo uma região de 

clima tropical semiárido, com chuvas de verão (SOUZA, 

2017). 

O município de Serra Talhada sofre com escassez 

hídrica por uma falha de gestão de oferta e demanda, ou seja, 

por possuir uma certa relevância socioeconômica está 

inserido em um cenário com uma grande demanda de água, 

a qual não é suprida pelo regime pluviométrico. Mesmo 

sendo uma região de baixa pluviometria, quando há 

ocorrência de chuvas intensas o sistema de drenagem não 

comporta o volume de água que necessita ser escoado, 

gerando assim alagamentos e enchentes no município. 

Na presença disso, um regime pluviométrico local é 

um viés de estudo de extrema importância, dessa forma 

pode-se estudar e realizar uma análise estatística detalhada 

das precipitações, e assim identificar a probabilidade de 

ocorrências de chuvas, determinando o período chuvoso e o 
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período seco da região, e com isso gerar uma boa segurança 

hídrica para o município. Para gerar melhorias no 

gerenciamento dos recursos hídricos, realizar também 

estudos de IDF, para dessa forma criar parâmetros técnicos 

mais eficientes para as obras de drenagem urbana. 

Diante desse estudo, objetiva-se validar e analisar 

uma série histórica de precipitações, desenvolver uma curva 

de intensidade-duração-frequência (IDF), com isso obter um 

melhor entendimento do regime de chuvas e considerar sua 

importância para atividades de planejamento urbano para o 

município de Serra Talhada–PE.  

 
MÉTODOLOGIA 
 
Caracterização da área de estudo 
 

A área de estudo compreende o município de Serra 

Talhada (Figura 11), o qual está localizado no Estado de 

Pernambuco. O município se encontra na Mesorregião do 

Sertão Pernambucano tendo como característica o bioma de 

caatinga. A cidade está localizada nas coordenadas de 7° 59’ 

7” Sul e 38° 17’ 34” Oeste, abrangendo uma área total de 

2.980,01 m² e com altitude de 436,86 metros (IBGE, 2020).  

De acordo com o último censo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 
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2010 a população somava 79.232 pessoas, sendo a estimativa 

mais recente para o ano de 2019 de 86.350 pessoas (IBGE, 

2020). 

 
Figura 1 - Localização do município de Serra Talhada-PE.

Fonte: Medeiros et al., 2016. 

 
A cidade de Serra Talhada faz parte da Microrregião 

do Pajeú e apresenta clima tropical semiárido quente, com 

chuvas de verão. A precipitação média anual é de 431,8mm. 

O período chuvoso se inicia em novembro e termina em 

abril, sendo a temperatura média anual de 25,2 °C. O acesso 

ao município é efetuado através da rodovia federal BR-232 

que interliga Recife à Parnamirim. Partindo-se do Recife 
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percorre-se cerca de 420 km nesta estrada até atingir a cidade 

de Serra Talhada (CPRM, 2005). 

Segundo o CPRM (2005), 60% das vias urbanas se 

encontram pavimentadas e 95% estão com iluminação 

pública. As atividades econômicas predominantes são: 

silvicultura, pecuária, agricultura, sendo suas principais 

atividades a indústria, o comércio e a prestação de serviços. 

Se encontra inserido na unidade geoambiental da depressão 

sertaneja, representando assim a paisagem típica do 

semiárido nordestino. Geologicamente Serra Talhada se 

encontra na província Borborema. 

 
Aquisição dos dados 
 

Os dados pluviométricos foram coletados na internet 

através do site da Agência Pernambucana de Águas e Clima 

- APAC (2020) nas escalas diária e mensal para o posto 

pluviométrico de código 13, representado da Figura 12. 
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Figura 2 - Distribuição espacial do posto pluviométrico de código 13 no 
Estado de Pernambuco.

    
Fonte: Adaptado de Silva, 2017. 

 
Análise estatística dos dados pluviométricos 
 

Para análise estatística dos dados, foi utilizada uma 

série histórica mensal de precipitações acumuladas de 27 

anos, contínua e sem falhas, de janeiro de 1993 a dezembro 

de 2019, na escala mensal (Apêndice A). Dentre os 

parâmetros estatísticos, utilizou-se os descritos abaixo. 

Foi utilizada a Equação 4 para encontrar a média aritmética 

simples. 

 
𝑋𝑋 =  ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛
                                                                                                     (4) 

 

Onde: 

X é a média aritmética simples; 
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Xi é uma amostra de elementos; 

n é o somatório do número de amostras; 

 
Foi utilizada a Equação 5 para encontrar o valor de mediana. 
 
𝑀𝑀𝐷𝐷 =  𝑥𝑥 𝑛𝑛+1

2
                                                                                      (5) 

 

Onde:  

MD é a mediana; 

X corresponde a variável; 

n é o tamanho da amostra; 
 
Foi determinado o desvio padrão para o cálculo de medida 
de dispersão, pela Equação 6. 
 
𝐷𝐷𝐷𝐷 =  √∑(𝑥𝑥𝑛𝑛−𝑋𝑋)²

𝑛𝑛
   ..                                                                              (6) 

 

Onde: 

DP é o desvio padrão; 

xn é o valor individual da série;  

X é a média aritmética;  

n é o número da amostra; 
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O coeficiente de curtose foi calculado a partir da Equação 7, 

para obtenção da proporcionalidade de dados. 

 
𝐶𝐶 =  𝑄𝑄3−𝑄𝑄1

2(𝐷𝐷9−𝐷𝐷1)
                                                                                 (7) 

 

Onde: 

C é o Índice percentílico de curtose; 

Q1 é o primeiro quartil; 

Q3 é o terceiro quartil; 

D1 é o primeiro decil; 

D9 é o nono decil; 
 
Equação de chuvas intensas - IDF 
 

Para determinar a equação de chuvas intensas para o 

município de Serra Talhada – PE foi utilizada uma série 

histórica de dados na escala diária (Apêndice B), a qual 

gerou uma análise de frequência da série anual de 

precipitação máxima entre os anos de 1912 e 2019 (1284 

meses), considerou-se a série com 106 anos, pois dentro do 

intervalo supracitado, observou-se períodos com ausência de 

dados, onde foram desconsiderados totais ou parciais meses 

nos anos de 1916, 1933, 1934, 1938, 1961, 1962, 1964, 1968, 



81 
 

Medeiros et al. 

1978, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1992, totalizando 70 meses 

(5,45 %). 

Após a etapa de aquisição de dados diários no período 

acima descrito, foi obtida a série dos máximos anuais para a 

obtenção dos parâmetros da equação de chuvas intensas para 

o município de Serra Talhada. 

Posteriormente, foram aplicados os coeficientes de 

desagregação de chuva os quais foram propostos pelo 

CETESB (1980), para assim estabelecer as alturas 

precipitadas máximas anuais para as durações do posto 

pluviométrico de: 5, 10, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 360, 480, 

600, 720, 1440 minutos, relacionando diferentes tempos de 

retorno. Tomando como base a tabela de altura 

pluviométrica-duração-frequência apresentada por a 

Companhia de tecnologia de saneamento ambiental (1986), 

pode-se ajustar para cada posto pluviométrico em particular. 

A análise da Tabela 2 deu início a relação para se 

obter as alturas precipitadas para durações e tempos de 

recorrências diferentes. 
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Tabela 1 - Valores precipitados mínimos adotados para serem 
consideradas como chuvas intensas para cada duração. 

Duração (min) Precipitação Adotada (mm) 
5 8 
10 12 
20 15 
30 20 
60 25 
120 30 
180 33 
240 35 
360 40 
720 47 
1440 55 

Fonte: Adaptado da CETESB, 1980. 

 

A obtenção das precipitações máximas possíveis de 

serem igualadas ou superadas a cada 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 

e 100 anos, a partir das séries anuais, foi ajustada ao modelo 

de distribuição estatística de valores extremos de Gumbel 

para máximos, método probabilístico de Gumbel ou 

simplesmente distribuição de Gumbel (Equação 8). Este 

modelo foi escolhido em função da sua aplicabilidade em 

outros trabalhos referentes a chuvas intensas realizados em 

todo o território nacional, e na maioria desses estudos o 

modelo foi o que melhor se ajustou aos dados das séries 

obtidas, quando comparado com outras distribuições. 
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𝐷𝐷𝑡𝑡 = �̅�𝑥 + (𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑛𝑛) 𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑛𝑛

                                                       (8) 
 
Onde: 

Pt é a precipitação máxima (mm) com período de retorno T 

(anos); 

�̅�𝑥 é a média da série de máximas anuais (mm); 

S é o desvio padrão da série de máximas anuais (mm); 

Yn é a média da variável reduzida; 

Sn é o desvio padrão da variável reduzida; 

Y é a variável reduzida, que é dada pela Equação 9. 
 
𝑌𝑌 =  −𝑙𝑙𝑛𝑛 �−𝑙𝑙𝑛𝑛 �1 − 1

𝑇𝑇
��                                                                 (9) 

Onde: 

T é o período de retorno (anos). 
 

A intensidade de uma precipitação é a relação entre a 

altura precipitada e a sua duração. Para estimarmos a vazão 

máxima a intensidade máxima da precipitação é a variável 

de interesse, sendo esta referida ao tempo de concentração 

da bacia e associada a um período de retorno. Pode ser obtida 

mediante as relações de intensidade-duração-frequência 

(IDF) da Equação 10, estabelecidas a partir de registros de 

chuva e duração de acordo com os dados pluviógraficos 

(SILVA et al., 2002). 
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𝑖𝑖 =  𝐾𝐾.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎

(𝑡𝑡+𝐵𝐵)𝑐𝑐                                                    (10) 
 
Onde: 

i - intensidade da chuva (mm / h); 

Tr - período de retorno (anos); 

t - Duração da chuva (minutos); 

a, B, c, K - parâmetros relativos à localidade; 

 

Depois de obtidos os valores das máximas 

precipitações para cada duração (t) e período de retorno (Tr), 

realizou-se o ajuste dos parâmetros (K, a, B e c) de acordo 

com o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov, que é 

usado para avaliar as distâncias máximas entre os resultados 

de uma distribuição a ser testada e os valores associados à 

distribuição hipoteticamente verdadeira. Para realizar o 

ajuste dos parâmetros empíricos da intensidade-duração-

frequência (IDF), optou-se pela substituição do numerador 

da Equação 10 pelo coeficiente C, assim C =  𝐾𝐾. 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎, a 

fórmula foi reescrita da seguinte forma (Equação 11): 

 

𝑖𝑖 =  𝐶𝐶
(𝑡𝑡+𝐵𝐵)𝑐𝑐                                                             (11) 
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Onde: 

i - intensidade da chuva (mm / h); 

Tr - período de retorno (anos); 

t - Duração da chuva (minutos); 

K e a – parâmetros empíricos da equação de IDF; 

B e c - parâmetros empíricos ajustados; 

 

Tendo determinado os parâmetros K, a, B e c, 

conseguiu-se obter a equação de chuvas intensas para o 

município de Serra Talhada – PE. Para avaliar a qualidade 

dos ajustes foi utilizado o coeficiente de determinação (R²) 

da Equação 12, comparando assim os valores das 

intensidades máximas de precipitação que foram calculados 

pela distribuição de Gumbel e os determinados pelas 

equações de IDF recém obtidas. 

 

𝑅𝑅2 = �
∑ 𝑁𝑁.�𝑇𝑇𝑓𝑓−𝑇𝑇�.(𝑀𝑀𝑓𝑓−𝑀𝑀)𝑡𝑡=1

∑ 𝑁𝑁𝑡𝑡=1 .(𝑇𝑇𝑖𝑖−𝑇𝑇�)2.∑ 𝑁𝑁𝑡𝑡=1 (𝑀𝑀𝑖𝑖−𝑀𝑀�)2�
2
                                           (12) 

 

Onde: 

Mi  são os valores calculados pela Equação de Chuvas 

Intensas; 

Ti  são os valores calculados pela distribuição de Gumbel; 
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N é o número de pares de variáveis calculadas (pela 

distribuição e pela equação); 

𝑀𝑀�  é a média do resultado calculado pela Equação de chuvas 

Intensas; 

𝑇𝑇� é a média do resultado calculado pela distribuição de 

Gumbel; 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Análise pluviométrica 
 

De acordo com a análise estatística da série de dados 

foram obtidos os acumulados anuais de cada ano e a partir 

desses foi obtida a média do período (Figura 13). Observa-

se que para a maior parte do período, o acumulado anual se 

manteve superior à média do período que foi de 581,8 mm, 

nota-se que o ano de 2001 foi o que mais se aproximou da 

média do período, com precipitação volumétrica acumulada 

de 582,2 mm. 

Na série anual de precipitações acumuladas de 1993 

a 2019 observa-se que o ano de 2011 apresentou o maior 

índice pluviométrico, com acumulado anual de 866,4 mm, 

sendo assim o ano mais chuvoso do período e o ano de 2012 

apresentou o menor índice pluviométrico, com acumulado 

anual de 215,1 mm, sendo assim o ano mais seco do período. 
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Figura 3 - Acumulado anual de precipitação para o município 
de Serra Talhada no período (1993-2019).

Fonte: Autor, 2020. 

Em relação à distribuição mensal para todo o período 

(Figura 14), nota-se que o mês mais chuvoso foi o mês de 

março, com uma precipitação média acumulada de 129,4 

mm e que o mês menos chuvoso foi setembro, com uma 

precipitação média acumulada de 2,3 mm, verificou-se 

também que a média mensal foi de 49,1 mm. 

De acordo com o gráfico gerado na Figura 14 para 

todo o período estudado (1993-2019), corroborando com os 

estudos de Silva (2009) e CPRM (2005), a quadra chuvosa 

da região é destacada entre os meses de janeiro a abril, 

considerando que esses meses estão bem acima da média do 

período, com os valores variando entre 79,5 mm e 129,4 mm, 
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correspondendo assim, a quase 70% da precipitação total 

anual. Os meses de maio, junho, novembro e dezembro 

constituem um período de precipitações intermediárias, com 

valores variando entre 24,5 mm e 50,1 mm. Os meses de 

julho a setembro foram os mais secos da região no período, 

nos quais o valor máximo foi inferior a 17,0 mm, e cuja soma 

desses não ultrapassou 24,0 mm. A Figura 14 mostra a 

variação sazonal das médias dos acumulados mensais do 

município de Serra Talhada para todo o período analisado 

(1993-2019). 

 
Figura 4 - Variabilidade sazonal da precipitação acumulada 
mensal no município de Serra Talhada no período (1993-2019).

Fonte: Autor, 2020. 
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De acordo com a Tabela 3 o desvio padrão médio foi 

de 44,92 mm, sendo os meses de janeiro (95,7 mm), fevereiro 

(101,0 mm) e março (76,2 mm) aqueles cujo desvio padrão 

está em maior proporção em relação ao valor médio do 

período. O alto valor de variação do desvio padrão dos meses 

observados é o resultado da grande diferença dos valores em 

relação à média do período, nota-se como exemplo o mês de 

fevereiro, onde os valores que compõem a precipitação 

média acumulada variam entre 1,4 mm e 491,9 mm.  

Para a estatística descritiva o coeficiente de curtose 

tem a função de referenciar uma distribuição de frequências, 

normalmente unimodal, em relação a uma distribuição 

normal, que é tomada como curva padrão por possuir o 

coeficiente para curva de 0,263. 

Para dois meses o coeficiente percentílico de curtose 

teve resultados negativos, destacando-se os meses de abril e 

dezembro, o que indicou que houve uma distribuição de 

frequência com curvas leptocúrticas, ou seja, menos 

achatadas que a curva padrão. Enquanto para os demais 

meses, o coeficiente percentílico de curtose teve resultados 

positivos e maiores que o coeficiente para curva padrão, o 

que indicou que houve uma distribuição de frequências com 
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curvas platicúrticas, ou seja, mais achatadas que a curva 

padrão. 
 
Tabela 2 - Parâmetros estatísticos da precipitação mensal 
acumulada, em mm, no período (1993-2019). 

Mês Média Mediana Máximo Desvio 
Padrão 

Coeficien
te de 

Curtose 
Jan 79,5 47 452,5 95,7 8,4 
Fev 111,3 94,5 491,9 101,0 6,9 
Mar 129,4 117,4 329,8 76,2 0,6 
Abr 91,2 83,8 177,6 57,4 -1,5 
Mai 50,1 40,0 194,0 44,4 4,2 
Jun 24,5 16,6 102,8 25,0 2,5 
Jul 16,8 12,0 53,8 16,0 0,8 

Ago 4,5 0,7 39,7 8,5 11,2 
Set 2,3 0,0 16,0 4,3 3,7 
Out 12,3 1,5 111,6 27,5 9,1 
Nov 29,8 6,0 144,2 45,8 1,3 
Dez 37,3 24,1 121,8 37,2 -0,7 

Fonte: Autor, 2020. 

Em relação à análise descritiva presente na Tabela 3, 

o valor máximo mensal acumulado diz respeito ao mês de 

fevereiro com o valor de 491,9 mm e o menor valor de desvio 

padrão foi no mês de setembro com valor de 4,3 mm. 

 
Equação de chuvas intensas 
 

Para obtenção da equação de chuvas intensas, 

realizou-se a desagregação da série histórica de valores 
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máximos anuais obtendo assim todos os parâmetros para a 

distribuição de Gumbel apresentadas no Apêndice C. Para o 

período de retorno (Tr) sendo o inverso da frequência pode-

se dizer que foram encontrados valores de alturas de 

precipitação relacionados a duração. 

Posteriormente o teste de aderência de Kolmogorov-

Smirnov para assim avaliar o ajuste da distribuição. De 

acordo com a confirmação da aderência dos valores extremos 

de Gumbel para máximos através do teste estatístico, foi 

realizada a obtenção dos seguintes parâmetros da equação de 

chuvas intensas (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Parâmetros da equação de chuvas intensas. 

Parâmetros da Equação de IDF 

K 803,23 

a 0,13 

B 8 

c 0,76 

Fonte: Autor, 2020. 
 

Em seguida os parâmetros foram substituídos na 

Equação 10, de acordo com os valores correspondentes aos 

coeficientes K, a, B e c. Pode-se observar a Equação final 

(Equação 13) a seguir: 
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𝑖𝑖 =  803,23 .𝑇𝑇𝑇𝑇0,13

(𝑡𝑡+8)0,76                                                                               (13) 
 

Com a Equação 13 pode-se substituir os valores que 

correspondem à duração desejada (t), e ao tempo de retorno 

(Tr), para assim gerar sua respectiva intensidade. Como 

resultado foi gerado o gráfico contendo as curvas de IDF, 

onde a intensidade da precipitação está associada ao tempo 

de duração do evento para os períodos de retorno (Figura 15). 

Foram utilizados os períodos de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 

25, 50 e 100 anos e as durações de 5, 10, 20, 25, 30, 60, 120, 

180, 360, 480, 600, 720 e 1440 minutos. 

Considerou-se o parâmetro do coeficiente de 

determinação R² para a avaliação do ajuste da equação, o 

qual se admite sempre um valor positivo e com variação 

entre 0 e 1. O coeficiente R² teve o valor de 0,9845, 

expressando uma boa qualidade no ajuste da equação. 
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Figura 5 - Curvas de intensidade de chuvas obtidas através da 
equação de chuvas intensas para o município de Serra Talhada-PE 
no período (1912-2019).

Fonte: Autor, 2020. 
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ocorrência de valores máximos anuais (27 anos) para todo o 

período, correspondendo a quase 26%. Nota-se que nos 

meses de julho e setembro não ocorreram valores máximos 

anuais, e que a média para todo o período foi de 8,8. 

O ano hidrológico de 1985 foi o mais chuvoso da 

série, com acumulado anual de 907,4 mm, em contra partida 

o ano hidrológico com menor índice pluviométrico foi 1958, 

com acumulado anual de 101,4 mm, o qual gerou uma 

escassez de recursos hídricos para a região. O evento do dia 

18 de fevereiro de 2007 se destaca como o maior acumulado 

de chuvas em 24 horas, com o valor total pluviométrico de 

151 mm, causando uma série de perdas e transtornos para o 

município de Serra Talhada-PE. 

Os meses da distribuição de ocorrência dos valores 

máximos anuais de todo o período da série estão 

quantificados mensalmente na Figura 16. 

De acordo com os resultados obtidos pode-se notar 

que mesmo em períodos considerados climatologicamente 

secos, pode ocorrer a incidência de eventos extremos, com 

potencial grande de alagamentos e enchentes. O estudo 

abordado consiste em entender melhor o regime de chuvas e 

os eventos extremos, para assim direcionar futuros 

planejamentos de drenagem urbana. 
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Figura 6 - Distribuição mensal dos valores máximos anuais do 
município de Serra Talhada-PE no período 1912-2019).

Fonte: Autor, 2020. 
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do período apresentam alta dispersão em relação a média, 

dessa forma a média não representa de maneira segura os 

valores precipitados no período. 

Nos anos com maiores totais pluviométricos anuais 

observa-se uma maior tendência a eventos extremos, 

contudo a intensidade das chuvas independe da variabilidade 

interanual, mostrando que mesmo em anos de baixos totais 

pluviométricos anuais podem ocorrer eventos extremos. 

O fato do município se localizar no Sertão de 

Pernambuco em uma região de baixo índice de precipitação 

anual e longos períodos de seca, o estudo do regime 

pluviométrico possibilita um melhor planejamento de 

sistemas alternativos para captação de água das chuvas, e 

assim potencializar o ciclo de vida útil dessa água. 

De acordo com os resultados analisados, pode-se 

delinear o regime hidrológico do município estudado, como 

importante instrumento de planejamento. 

O estudo identificou e caracterizou a quadra chuvosa 

da região, a qual ocorre de janeiro a abril e identificou o mês 

de março como o mais chuvoso, sendo esta uma importante 

informação para realização do planejamento e 

gerenciamento hídrico. 
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Os coeficientes de IDF foram determinados com a 

série pluviométrica disponível e gerou-se a equação de 

chuvas intensas para região. 

Assim conclui-se essa pesquisa sobre o 

comportamento pluviométrico do município de Serra 

Talhada–PE, a fim de servir como base acadêmica e técnica 

para auxiliar estudos futuros, acerca de chuvas intensas, 

recursos hídricos e planejamento urbano. 
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RESUMO 
 
A ocorrência de problemas urbanos, como inundações, tem 
sido verificada com frequências cada vez maiores no Brasil. 
Esses eventos são consequentes dos efeitos antrópicos e de 
variações climáticas. No intuito de lidar com esses eventos, 
seja para mitiga-los ou preveni-los, surge o conceito de 
planejamento urbano. Também denominadas de medidas 
estruturais, as obras de infraestrutura hídrica são importantes 
dentro da concepção do planejamento urbano. Para que haja 
devida elaboração de projetos hidráulicos, bem como para 
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demais atividades comuns a vivência humana, é de suma 
importância que haja conhecimento sobre as características 
hidrológicas de um local, sendo esse estudo característico 
fruto da necessidade de desenvolver uma análise sobre a 
precipitação pluviométrica da cidade de Quipapá-PE. Foi 
realizado um estudo estatístico descritivo dos dados diários 
contínuos do período compreendido entre 2004 e 2018. 
Utilizou-se também a série histórica de precipitação (1923 – 
2018) descontínua, para o mesmo posto pluviométrico para 
elaboração da equação de chuvas intensas. Com a análise dos 
dados, conclui-se que a precipitação tem grande 
variabilidade e sazonal e interanual. A Equação de chuvas 
intensas foi gerada de forma satisfatória, com coeficiente de 
determinação de 0,99. 
 
Palavras-chave: Curva IDF. Estatística descritiva. 
Planejamento urbano. 
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INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento urbano é um dos precursores da 

alteração da cobertura vegetal natural do solo, tal alteração 

tem como consequência efeitos relacionados ao ciclo 

hidrológico natural. A intervenção antrópica em bacias 

hidrográficas, ocasiona mudanças no regime de infiltração e 

escoamento da água das chuvas, isso geralmente se dá 

através de processos que causam impermeabilização do solo 

e na instalação de mecanismos de manejo pluvial. Diante 

disso, é necessário acentuar a preocupação com a realização 

de um planeamento urbano eficaz, para que sejam reduzidos 

os impactos ambientais negativos de origem antropogênica 

e, para que sejam evitados eventos como as cheias urbanas 

(SILVA et al., 2015). 

O número de alagamentos e inundações aumentam 

com a incidência de chuvas intensas, em determinadas 

situações é comum a ocorrência de perdas socioeconômicas 

e de vida ocasionadas pelas cheias em âmbito urbano, estas 

cheias são provocadas especialmente pela falha ou falta de 

manutenção de sistemas de drenagem urbana, ocupação 

indevida de áreas de comum alagamento natural e pela 

superação da capacidade limite de escoamento superficial do 
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dispositivo de drenagem em períodos de precipitação intensa 

(RABELO et al., 2017). 

Nesse contexto, o material de apoio utilizado para 

embasar um bom planejamento urbano deve conter 

informações que auxiliem o reconhecimento do panorama de 

precipitação pluvial de uma região, possibilitando assim que 

os profissionais do setor urbanista tenham condições de 

prever e prevenir situações relacionadas às problemáticas 

que envolvem urbanização e precipitação pluviométrica. A 

capacidade de conhecer bem o comportamento pluvial de 

uma bacia permite, ainda, o desenvolvimento de projeto de 

cunho sustentável, como acontece em diversos países do 

mundo que optaram por fazer o manejo das águas pluviais 

visando aproveitamento da água das chuvas e o 

prolongamento de seu ciclo de vida (RABELO et al., 2017). 

Na região Nordeste do Brasil, pode-se destacar a 

presença da irregularidade espaço-temporal das chuvas, 

portanto, no que diz respeito ao conhecimento das variações 

de precipitação é incorreto fazer uso de aparatos matemáticos 

baseados em dados referidos a grandes metrópoles para 

dimensionar projetos urbanos nas mais variadas localidades 

(RABELO et al. 2017). Este problema é comum ao estado de 

Pernambuco, que costuma utilizar uma única equação de 
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chuvas intensas para subdimensionamento dos sistemas 

urbanos em municípios com regimes pluviométricos 

distintos, dando margem para ocorrência de 

superdimensionamento de projetos, já que são localidades 

com características pluviométricas diferentes.  

Diante disso, é importante um melhor conhecimento 

do regime pluviométrico local, podendo através de análise 

estatística observar os períodos de chuvas intensas. A 

necessidade de desenvolver este conhecimento para a cidade 

de Quipapá-PE é o que subsidia a intenção desta pesquisa, 

utilizando-se da análise estatística do histórico de 

precipitação e tendências para auxiliar urbanistas na 

construção do planejamento urbano. 

O presente trabalho teve como objetivo central 

realizar a análise estatística descritiva do histórico de 

precipitação pluviométrica de chuvas do município de 

Quipapá – PE desenvolvendo uma curva de intensidade-

duração-frequência (IDF). 

 
METODOLOGIA 
 
Caracterização do local 
 

Quipapá é uma cidade localizada no Estado de 

Pernambuco na Mesorregião da Mata Pernambucana (Figura 
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1), situada com coordenadas 8°48'52'' Sul de latitude, 

36°1'15'' Oeste de longitude e uma altitude de 476 metros. 

No último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2010 a população 

quipapaense somava 24.186 habitantes, sendo a estimativa 

para o ano de 2019 o valor de 26.037 pessoas (IBGE, 2019). 

 
Figura 7- Localização de Quipapá, na Zona da Mata de 
Pernambuco. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria. 

 

O município de Quipapá - PE faz parte da Zona da 

Mata Pernambucana e apresenta clima tropical, quente, 

úmido e chuvoso com máximas de precipitação anual de 
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1532 mm e mínimo de 666,70mm. O período de chuva 

compreende o período de meados de janeiro até setembro e 

média anual de temperatura está em torno de 26.6ºC (CPRM, 

2005). 

 
Aquisição de dados e análise estatísticas 
 

A aquisição de dados se dará através do site da 

Agência Pernambucana de Águas e clima com a utilização 

de uma série de precipitação de 10 anos de observações 

diárias para o município de Quipapá - PE, pelo posto 

pluviométrico codificado sob o número 525 entre os anos de 

2004 e 2018. Os dados obtidos serão adicionados a 

trabalhados em um software de planilha eletrônica, onde 

serão separados os valores dos máximos das precipitações 

diárias e ajustados a partir de 4análise estatística sendo 

determinada a médias mensais e anuais da série histórica, 

bem como o a mediana, desvio padrão e a curtose.  

Para a média, foi utilizada a média aritmética 

simples, obtida através da equação (1). 

 

𝑋𝑋 =  ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

                                                                                      (1) 

Em que X é a média aritmética simples; 
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Xi é uma amostra de elementos; 

n é o somatório do número de amostras. 

Para verificar a mediana, foi utilizada a Equação (2).  

 

𝑀𝑀𝐷𝐷 =  𝑥𝑥 𝑛𝑛+1
2

                                                                              (2) 

Onde:  

MD é a mediana; 

X corresponde a variável 

n é o tamanho da amostra. 

Para cálculo de medida de dispersão, foi determinado 

o desvio padrão através da Equação (3).  

 

DP =  √∑(𝑥𝑥𝑛𝑛−𝑋𝑋)²
𝑛𝑛

                                                                        (3) 

 

Onde: 

DP é o desvio padrão; 

xn é o valor individual da série;  

X é a média aritmética;  

n é o número da amostra. 

Para observar a proporcionalidade dos dados, a 

curtose foi calculada a partir da Equação (4). 
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C =  𝑄𝑄3−𝑄𝑄1
2(𝐷𝐷9−𝐷𝐷1)

                                                                                      (4) 

 

Onde:  

C é o Índice percentílico de curtose 

Q3 é o terceiro quartil;  

Q1 é o terceiro quartil;  

D9 é o nono decil; 

D1 é o primeiro decil;  

 
Equação de chuvas intensas - IDF 
 

No tocante da aquisição de dados, inicialmente 

obtiveram-se os valores das precipitações diárias para as 

séries pluviométricas do posto 525 através da plataforma da 

APAC na Internet.  

Inicialmente houve a aquisição de dados das séries 

pluviométricas de 95 anos (1923-2018), dentre os quais 

foram desconsiderados os anos em que houve ausência de 

dados (1959-1962 e 1989-1993). A partir disso foi elaborada 

a série de precipitações diárias máximas anuais, utilizando 
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para tanto, as alturas pluviométricas máximas de um dia de 

duração para cada ano da série. 

Em seguida, foram aplicados os coeficientes de 

desagregação de chuva propostos pelo DAEE/CETESB para 

assim estabelecer as alturas precipitadas máximas anuais 

para as durações em cada posto pluviométrico de: 5, 10, 20, 

25, 30, 60, 120, 180, 360, 480, 600, 720, 1440 minutos. 

A seleção das precipitações máximas com relação a 

um valor mínimo para cada duração foi realizada com base 

nos valores utilizados por Silva (2014) (Tabela 1). 

 
Tabela 4 - Valores adotados como precipitações mínimas a serem 
consideradas como chuvas intensas para cada duração. 

Duração P (mm) 
5 8 
10 10 
30 20 
60 25 

120 30 
180 33 
360 40 
720 47 

1440 55 
Fonte: Adaptado de Silva (2018). 
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A obtenção das precipitações máximas possíveis de 

serem igualadas ou superadas a cada 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 

e 100 anos, a partir das séries anuais, foi ajustada ao modelo 

de distribuição estatística de valores extremos de Gumbel 

para máximos, ou simplesmente distribuição de Gumbel (Eq. 

5). 

 

𝐷𝐷𝑡𝑡 = �̅�𝑥 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑛𝑛) 𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑛𝑛

                                               (5) 

 

Onde:  

Pt é a precipitação máxima em mm com período de retorno 

T anos 

�̅�𝑥é a média da série de máximas anuais (mm) 

 S é o desvio padrão da série de máximas anuais (mm) 

Yn é a média da variável reduzida 

 Sn é o desvio padrão da variável reduzida  

 Y é a variável reduzida, calculada pela Equação 6. 

 

𝑌𝑌 =  −𝑙𝑙𝑛𝑛 �−𝑙𝑙𝑛𝑛 �1 − 1
𝑇𝑇

��                                                   (6) 

 

Onde T é o período de retorno em anos. 
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No objetivo de verificar se a distribuição de Gumbel 

se deu de maneira correta, aplicou-se o teste Kolmogorov-

Smirnov, o qual Naghettini e Pinto (2007) descrevem em 

detalhes. A determinação dos parâmetros de ajuste da 

equação chuvas intensas se deu a partir da substituição do 

numerador da Eq. 7 pelo coeficiente C, originando assim a 

Eq. 8. Desta forma, C= aTb, tornando possível a aplicação 

das propriedades dos números logarítmicos, sendo por fim 

realizado o processo de linearização a fim de obter-se a 

estimativa da intensidade da chuva.  

 

𝑖𝑖 =  𝑎𝑎𝑇𝑇𝑏𝑏

(𝑡𝑡+𝑐𝑐)𝑑𝑑                                                                                   (7) 

 

em que:  

 

𝑖𝑖 = 𝐶𝐶
(𝑡𝑡+𝑐𝑐)𝑑𝑑                                                                                             (8) 

 

onde: i é a intensidade da chuva (mm/h) 

 T é o período de retorno (anos) 

 t é a duração (minutos)  

a, b, c, d são parâmetros relativos à localidade. 
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Com a determinação dos parâmetros a, b, c e d, foram 

obtidas a equação de chuvas intensas para o município de 

Quipapá - PE. Para efeitos de comparação entre os valores 

das intensidades máximas de precipitação calculados pela 

distribuição de Gumbel e os determinados pelas equações 

IDF recém geradas, foi utilizado o coeficiente de 

determinação (R2) (Eq. 9). 

 

𝑅𝑅2 = �
∑ 𝑁𝑁.�𝑇𝑇𝑓𝑓−𝑇𝑇�.(𝑀𝑀𝑓𝑓−𝑀𝑀)𝑡𝑡=1

∑ 𝑁𝑁𝑡𝑡=1 .(𝑇𝑇𝑖𝑖−𝑇𝑇�)2.∑ 𝑁𝑁𝑡𝑡=1 (𝑀𝑀𝑖𝑖−𝑀𝑀�)2�
2
                                    (9) 

 

onde: Misão os valores calculados pela Equação de Chuvas 

Intensas, Ti são os valores calculados pela distribuição de 

Gumbel, N são os números de pares de variáveis calculadas 

(pela distribuição e pela equação), 𝑀𝑀� , 𝑇𝑇� são as médias dos 

calculados pela Equação de chuvas Intensas e pela 

distribuição de Gumbel, respectivamente. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Análise pluviométrica 
 

A partir da análise dos valores de precipitação diária 

dos anos de 2004 a 2018, foram separados os acumulados 

anuais de cada ano e a partir desses foi obtida a média do 
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período. Nota-se que para a maior parte do período, o 

acumulado anual se manteve inferior à média que foi de 

958,7 mm, sendo o ano de 2013 aquele que mais se 

aproximou do valor médio com precipitação de 942,3 mm 

(Figura 3). 

Na série (2004-2018) o ano de 2012 representou o 

mais seco do período, enquanto o ano de 2010 representou o 

ano de maior índice pluviométrico, com acumulado anual de 

1375,1 mm na estação observada.  

Quanto a distribuição mensal, observou-se que o 

mês mais chuvoso é o mês de junho (176,1mm), e o mês 

menos chuvoso foi o mês de novembro (18,6mm), como 

mostra a Figura 4. 

 
Figura 3 - Acumulado anual de precipitação para o município de 
Quipapá.

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 4 - Variabilidade sazonal da precipitação no município de 
Quipapá no período de 2004 a 2018 

Fonte: Autor, 2019.  
 

O gráfico gerado (Figura 13) permite notar que o 

período chuvoso se destaca entre os meses de abril e agosto, 

considerando que esses encontram-se em destaque acima da 

média dos meses do período.  

No que diz respeito a análise estatística descritiva 

(Tabela 3), obteve-se que o valor máximo mensal diz 

respeito ao mês de junho de 2010 (497,90 mm) e o mínimo 

para a série foi de 25,51 mm referente ao mês de novembro. 

O desvio padrão médio foi de 55,57 mm, sendo os 

meses de junho (115,51 mm) e maio (95,38 mm) aqueles 

cujo o desvio padrão dista em maior proporção do valor 

médio. A grande variabilidade do desvio padrão dos meses 
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valores mensais que possuem grande diferença entre sí na 

média, como no caso do mês de junho, em que valores que 

fazem parte da média variam de 57,7 mm até 497,9 mm. 

 
Tabela 5 - Parâmetros estatísticos da precipitação mensal em mm 
Mês Média Mediana Máximo Desvio Padrão Curtose 
Jan 54,20 24,40 232,10 61,50 4,36 
Fev 43,09 28,60 122,60 38,78 -0,38 
Mar 58,51 47,50 186,10 52,23 1,32 
Abr 105,77 101,50 247,80 56,51 1,98 
Mai 165,96 155,40 347,40 95,38 -0,01 
Jun 176,05 150,70 497,90 115,51 3,37 
Jul 129,21 115,80 235,20 48,74 0,48 
Ago 84,61 74,10 260,20 56,85 6,66 
Set 57,50 40,80 150,60 43,29 -0,34 
Out 35,09 20,40 170,30 43,11 7,23 
Nov 18,58 10,20 92,90 25,51 4,49 
Dez 24,27 9,00 78,00 29,40 -0,76 

Fonte: Autor, 2019. 
 

Quanto ao coeficiente de curtose, sua função é 

referenciar a distribuição de frequência unimodal em relação 

a distribuição normal. Em alguns meses o coeficiente surge 

com resultados negativos, destacando-se os meses de 

fevereiro, maio, setembro e dezembro, indicando para esses 

períodos uma distribuição de frequência com curva 

leptocúrtica. Enquanto para os demais meses, a distribuição 
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de frequência possui coeficiente positivo, originando assim 

uma curva com características platicúrtica. 

 
Equação de chuvas intensas 

 
Para formação da curva de IDF, foi necessário 

inicialmente obter-se a equação de IDF que represente o 

município de Quipapá-PE. Como item primordial para 

obtenção da equação, foram separados os valores das 

máximas diárias que compreende os dados entre os anos de 

1923 até 2018, esses estão representados no Apêndice A.  

A partir da distribuição de Gumbel (Apêndice B), foi 

possível a utilização dos valores ajustados para obtenção dos 

seguintes parâmetros da equação de IDF (Tabela 4): 

 

Tabela 6 – Parâmetros da Equação de chuvas intensas 
desenvolvida para o município de Quipapá-PE. 

Parâmetros da Equação 

a 912,74 

b 0,1 

c 10 

d 0,77 
Fonte: Autoria própria. 
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Em seguida os parâmetros adicionados a equação 12 

ocupando o valor correspondente aos coeficientes a, b, c, d. 

A equação final (Eq. 18) pode ser observada abaixo: 

 

𝑖𝑖 = 972,74𝑇𝑇0,1

(𝑡𝑡+10)0,77
                                                         (18) 

 

Dessa forma, pode-se substitui os valores 

correspondentes a tempos de retorno e duração desejado, 

obtendo-se as respectivas intensidades. Por fim, foi gerado o 

gráfico contendo a curva de IDF onde a intensidade da 

precipitação está relacionada ao tempo de duração do evento 

para os períodos de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 

anos (Figura 5).  

Para fins de avaliação do ajuste da equação foi 

considerado o resultado do Parâmetro o coeficiente de 

determinação R2 que admite sempre um valor positivo, com 

variação ente 0 e 1. O coeficiente obtido teve valor de 

0,99985, indicando boa qualidade no ajuste da equação. 
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Figura 5 – Curvas de intensidade de chuva obtidas por meio da 
equação de chuvas intensas para o município de Quipapá-PE. 

 
Fonte: Autor, 2019.  
 
CONCLUSÃO 
 

Através da análise estatística descritiva foi possível 

concluir que o município possui grande variabilidade acerca 

da precipitação sazonal e interanual, possuindo grandes 

desvios quanto as médias acumuladas do período observado.  

No que diz respeito a equação de chuvas intensas, foi 

possível realizar a definição dos parâmetros de ajuste para o 

município de Quipapá e realizar a obtenção de uma curva de 

IDF confiável e verificada a partir do Coeficiente de 

determinação, possibilitando àqueles a que interessar, fazer 

uso desta pesquisa como instrumento acadêmico ou de 

planejamento. 
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CAPÍTULO 6 

 
 
ESTUDO DAS CHUVAS INTENSAS NA MATA SUL 

DE PERNAMBUCO: estudo de caso dos eventos 

ocorridos em junho de 2010 
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RESUMO 
 
A Zona da Mata Sul (ZMS) é composta por 26 municípios, 
com população estimada de 774.870 habitantes de acordo 
com o censo 2010, do IBGE dos quais 75% residem em áreas 
urbanas. Devido às suas características climáticas e 
geomorfológicas, aliado aos problemas decorrentes da 
urbanização desordenada, a região está suscetível a 
vulnerabilidades como processos erosivos, queda de blocos, 
deslizamentos e enchentes. Diante disso, fica evidente a 
necessidade de estudos climatológicos dos eventos extremos 
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assim como sua frequência e impactos provocados por estes 
em determinadas localidades consideradas de risco a fim de 
minimizar possíveis desastres devido ao fenômeno das 
chuvas intensas. O presente trabalho objetiva estudar a 
variabilidade espaço temporal da precipitação pluviométrica 
e os impactos locais e socioeconômicos ocasionados pelas 
chuvas intensas. A metodologia incluiu a coleta de dados 
pluviométricos na Agência Pernambucana de Águas e Clima 
(APAC). O período avaliado no estudo da variabilidade 
espacial da chuva foi de 15 a 20 de junho de 2010, nessa 
etapa foram analisados 6 postos da ZMS. Através dos 
resultados foi possível analisar a grande variabilidade espaço 
temporal da precipitação pluviométrica na ZMS, que 
registrou os maiores valores acumulados de precipitação. 
 
Palavras-chave: Urbanização. Precipitação pluviométrica. 
Danos populacionais. 
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INTRODUÇÃO 
 

A urbanização e a procura por lugares que, na 

sociedade atual representem o ideal de bem estar tem ligação 

direta proporcional ao desenvolvimento, onde o processo de 

buscar o urbano se dá em virtude, de estar no urbano, uma 

oportunidade de melhoria de vida (AGRA, 2016).  

Desta forma, os impactos ambientais se voltam 

justamente para as populações atraídas para servir ao sistema 

produtivo. Para Guimarães (2016), é evidente que esse 

crescimento populacional descontrolado acarreta impactos 

indesejados ao ambiente e sinaliza a necessidade de reflexão 

sobre os seus processos históricos de expansão, que por sua 

vez acarretam crescente impermeabilização do solo, 

alteração na distribuição do ar devido às construções, 

supressão da vegetação e ainda incidências de inundações 

pela ocupação de áreas alagáveis uma vez que as intensas 

transformações provenientes das ações humanas 

potencializam ainda mais as vulnerabilidades às mudanças 

do clima e do solo (GUIMARÃES, 2016). 

Por estar localizado próximo a portos litorâneos, e 

isto facilitar a logística de transporte de produção, a faixa 

litorânea do estado de Pernambuco sofre com demasiados 
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processos de transformações do uso e ocupação do solo 

desde os tempos coloniais. Inicialmente, esse processo se 

deu pela extração de pau-brasil e, em seguida, deu lugar ao 

monocultivo da cana-de-açúcar (RAMOS, 2019). 

Esse processo de exploração propiciou uma perda 

considerável da vegetação nativa e elucidou um cenário com 

propensão crescente para o aumento da vulnerabilidade 

ambiental (ROCHA; SANTOS, 2018). 

De acordo com Ramos (2019), houve uma redução de 

mais de 80% da área de cobertura vegetal da região entre os 

anos de 1989 e 2017. Tendo em vista que a 

impermeabilização do solo e a retirada da cobertura vegetal 

causam efeitos diretos e por vezes, indesejáveis sobre o ciclo 

hidrológico do ecossistema, fica implícita a necessidade que 

a região apresenta de maiores estudos quanto a sua 

distribuição espaço-temporal direcionada para a modificação 

da paisagem, principalmente em relação à fragilidade da 

região causada pelo seu histórico de exploração e 

esgotamento do solo.  

Sabe-se que, o conjunto desses fatores intensifica a 

ocorrência das chamadas chuvas intensas. Para Bertoni e 

Tucci (2015), a precipitação máxima é entendida como uma 

ocorrência extrema, e que apresenta grande lâmina 
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precipitada, superando o valor mínimo esperado para 

determinado intervalo de tempo. Uma vez que são 

responsáveis pela erosão do solo, as chuvas intensas agem 

provocando transtornos como deslizamentos e inundações 

que culminam em mortes e dezenas de desabrigados, além 

de causar estragos em infraestruturas, por exemplo.  

Segundo Duarte; Nóbrega e Coutinho (2015), os 

cientistas costumam associar a ocorrência desses eventos 

extremos ao aquecimento global. Nesse sentido, eventos de 

chuvas intensas, temporais e enchentes podem tornar-se mais 

frequentes e aumentar a incidência de desastres quando a 

atmosfera se encontrar mais aquecida. Somado a isso, a Zona 

da Mata Sul de Pernambuco agrega um conjunto de fatores 

que a torna vulnerável a ocorrência desses fenômenos, sendo 

as mudanças climáticas um fator agravante.  

Diante desse contexto, estudar a climatologia dos 

eventos extremos, assim como sua frequência e impactos 

provocados por estes em determinadas localidades 

consideradas de risco, seria uma forma de prevenção e 

mitigação desses desastres? Segundo Raviel (2016), o 

conhecimento sobre a intensidade e distribuição dessas 

chuvas é de suma importância para proteção contra cheia, 

tanto quanto para projetos de engenharia, obras de controle 
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de erosão, vertedores, entre outros. Além disso, o 

entendimento da precipitação pluviométrica também é 

relevante no âmbito dos estudos hidrológicos uma vez que 

visa reduzir os impactos das chuvas intensas e proporcionar 

um uso racional dos recursos hídricos. 

O presente trabalho busca estudar a distribuição 

espaço-temporal das chuvas intensas que ocorreram no ano 

de 2010 na Mata Sul de Pernambuco, buscando ações 

efetivas que reduzam os impactos negativos ocasionados 

pelas mesmas. 

 
METODOLOGIA 
 
Área de estudo 
 

Região litorânea, localizada entre a mesorregião 

metropolitana do Recife e o Agreste pernambucano (Figura 

1), a Zona da Mata Sul (ZMS) é composta por 26 municípios, 

ocupando uma área de 8.432,40 Km², o que corresponde a 

8,6% do território do Estado de Pernambuco.  
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Figura 1 - Área de estudo: Mata Sul de Pernambuco.

 
Fonte: Adaptado de EMPRAPA (2020). 
 

De acordo com o censo 2010 do IBGE, a população 

residente total da Mata Sul de Pernambuco é de 774.870 

habitantes, sendo 585.162 (75%) em áreas urbanas e 189.708 

(25%) em áreas rurais. 

A dinâmica populacional apresentada nos últimos 

censos evidencia o aumento do processo migratório 

populacional de áreas rurais para urbanas, fazendo com que 

a densidade demográfica desses espaços se eleve. Tal fato 

não tem relação com as condições de trabalho nas áreas 

urbanas, e sim com a expulsão do homem do campo dando 

espaço ao monocultivo da cana-de-açúcar (RAMOS, 2019). 
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Aspectos climatológicos 
 

Segundo o entendimento do autor Barros (2020), o 

clima da região é definido como tropical quente e úmido 

marcado pelo verão seco e pelas chuvas de inverno/outono.  

Ainda de acordo com Barros (2020), os meses que 

compreendem o período chuvoso vão de março a agosto, 

sendo que junho e julho apresentam um elevado acumulo de 

precipitação, enquanto que a temporada “seca” se estende de 

setembro a fevereiro. 

Devido a sua faixa de precipitação ser mais larga, a 

Zona da Mata Sul possui percentual de chuvas maior em 

comparação com a área norte da região (EMBRAPA, 2020). 

A umidade da região é mantida devido ao volume de 

chuvas e as precipitações orográficas somado ao Planalto do 

Borborema, popularmente conhecido por Serra das russas, 

com índices pluviométricos acima de 1200mm³/ano 

(BARROS, 2020). 

A temperatura média da região varia entre 24 ºC e 25 

ºC, devido a carência de características sazonais decorrentes 

da baixa latitude e da sua proximidade equatorial que faz 

com que a região apresente baixas oscilações de temperatura, 

mesmo no inverno (RIBEIRO FILHO et. al., 2005). 
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Vegetação  
 

1. De acordo com Lima (2007), na região ZMS 

prevalecem dois tipos de vegetação:  

2. Floresta tipo ombrófila densa: Caracteriza-se por 

possuir espécies altas (20 a 30 m). 

3. Florestas estacionais semideciduais: Formam-se na 

transição entre a zona costeira úmida e o semiárido, 

em ambientes com baixa umidade. O nome se dá pelo 

fato de perder parte das suas folhas no verão e 

aparentar aspecto ombrófilo denso nos períodos 

chuvosos. 

 
Geomorfologia 

 
O Serviço Geológico do Brasil - CPRM (2010) diz 

que a geomorfologia da Mata Sul de Pernambuco é 

caracterizada por colinas que separam a região litoral do 

Agreste. Devido a sua localização, os ventos litorâneos 

influenciam diretamente, contribuindo para a ocorrência de 

processos erosivos (RAMOS, 2019). 

Por esse motivo, e pelas características climáticas e 

geomorfológicas, a região está vulnerável não só a processos 
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erosivos como também a deslizamentos e enxurradas 

(CPRM, 2010). 

 
Aquisição dos dados 

 
Método de coleta de dados pluviométricos 

 
Os dados pluviométricos foram obtidos por meio do 

site eletrônico da Agência Pernambucana de Águas e Clima 

– APAC com discretização temporal diária dos postos 

pluviométricos contidos na Tabela 1. O intervalo escolhido 

para análise foi o de 15 a 20 de junho de 2010, devido a seus 

maiores acumulados pluviométricos do período chuvoso. Os 

dias 17, 18 e 19 foram os dias que acumularam os maiores 

totais, contudo, para um estudo mais detalhado do evento de 

chuvas intensas, foi considerado um período mais amplo, 

buscando avaliar as chuvas antecedentes e caracterizar o fim 

do evento.
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Tabela 1 - Postos pluviométricos e seus respectivos dados no período de 15 a 20 de maio de 
2010 para municípios da Mata Sul de Pernambuco. 

Po
st

o 

C
ód

ig
o 

L
at

itu
de

 

L
on

gi
tu

de
 

15 16 17 18 19 20 

A
cu

m
ul

ad
o 

B
ar

re
iro

s 

- P
C

D
 

314 -8,824 35,194 1,0 38,5 82,0 79,3 42,0 1,3 244,1 

Jo
aq

ui
m

 

N
ab

uc
o 

285 -8,642 35,417 1,2 18,6 70,8 110,0 93,4 5,5 299,5 
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Pa
lm

ar
es

 

25 
 

-8,678 35,580 0,0 15,3 55,3 143,2 156,0 0,0 369,8 

R
ib

ei
rã

o 

543 -8,518 35,376 1,2 15,9 96,5 132,1 30,0 19,6 295,3 

R
ib

ei
rã

o 

(F
az

en
da

  

109 
 

-8,443 35,346 0,0 32,0 104,0 180,0 67,0 0,0 383,0 



142 
 

Torres et al. 

Si
rin

ha
ém

 

111 
 

-8,619 35,119 72,9 100,7 133,0 56,2 19,0 1,8 152,0 

Fonte: Adaptado da APAC, 2020 
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Análise e processamento dos dados 
 
Os dados adquiridos foram trabalhados em software 

de planilha eletrônica afim de gerar dados pluviométricos em 

escala diária e gráficos que representem a variabilidade 

temporal. Os dados oriundos do software de planilha 

eletrônica, foram plotados em ambiente de Sistema de 

Informação Geográfica – SIG, utilizando o software QGIS 

versão 3.10.10, para análise da variabilidade espacial dos 

eventos de chuvas intensas 

Para a geração do mapa de variabilidade espacial da 

precipitação pluviométrica foi utilizado a ferramenta de 

processamento do QGIS IDW – Ponderação pelo Inverso da 

Distância. 

 
Base de dados cartográficos 

 
Os dados cartográficos foram obtidos no portal da 

Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco – 

CPRH, por meio do Sistema de Informações Geoambientais 

de Pernambuco –CABURÉ. O sistema de referência adotado 

foi o SIRGAS 2000 com projeção UTM 24 sul. As mudanças 

de coordenadas necessárias foram realizadas por meio do 

software QGIS, versão 3.10.10. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os eventos de chuvas intensas ocorridos no período 

chuvoso (março a agosto) do ano de 2010 no estado de 

Pernambuco trouxeram diversos prejuízos socioeconômicos 

e perdas de vidas. A Figura 2 mostra a variação do 

acumulado de precipitação de 6 postos pluviométricos da 

Mata Sul de Pernambuco para o período analisado na 

presente pesquisa, que compreende os dias 15 a 20 de junho 

de 2010. Nesse período, no evento de chuvas intensas, a 

região teve acumulados que superaram 350,0mm. Os valores 

máximos se deram nos postos da cidade de Ribeirão (código 

109) e Palmares (código 25) registrando acumulados de 

383,0mm e 369,8mm, respectivamente. Enquanto que o 

posto de Sirinhaém (111) apresentou o menor acumulado do 

período, registrando 152,0mm. 

Os acumulados diários para o período (Figura 3), 

considerando as 6 estações pertencentes a Mata Sul de 

Pernambuco, comprovam que o dia 18 de junho foi o mais 

chuvoso (valores superiores a 700,0mm), caracterizando o 

pico do evento. Contudo, é importante destacar os eventos de 

chuvas antecedentes, principalmente, o do dia 17 

(541,6mm). As chuvas antecedentes ocasionam a saturação 

do solo e potencializam a ocorrência do escoamento 



145 
 

Torres et al. 

superficial. Em bacias urbanizadas esses efeitos são ainda 

mais críticos, haja vista que a impermeabilização é um fator 

propulsor para as enchentes (REZENDE, 2012); (SILVA, Jr 

et al. 2011). 

 

Figura 2 - Acumulado de precipitação do período compreendido 
entre 15 a 20 de junho de 2020 dos postos pluviométricos da Mata 
Sul de Pernambuco. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

A variabilidade temporal da precipitação nos postos 

utilizados no presente estudo, para o período compreendido 

entre 15 e 20 de junho de 2010 na Mata Sul de Pernambuco, 

está disposta na Figura 4. O evento de pico varia de acordo 
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com o posto pluviométrico, caracterizando bem a 

variabilidade espacial da chuva. No dia 17, por exemplo, o 

posto pluviométrico com maior acumulado foi o de 

Sirinhaém (código 111), seguido pelo posto de Ribeirão 

(código 109); já no dia 18, dia da chuva de pico, o posto com 

maior acumulado foi o de Ribeirão (código 109), seguido 

pelo de Palmares (código 25). 

 
Figura 3 - Acumulado diário de precipitação do período 
compreendido entre 15 a 20 de junho de 2020 dos postos 
pluviométricos da Mata Sul de Pernambuco. 

Fonte: Autoria própria. 
 

A distribuição espacial do acumulado de precipitação 

para o período analisado (Figura 6) mostra que os maiores 

valores se encontram na porção nordeste, limite entre os 

municípios de Ribeirão e Escada, com valores em torno de 
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380,0mm, assim como também, no município de Palmares 

apresentando registros de 350,0mm em média, o que seria 

mais do que o esperado para o mês inteiro (APAC, 2016). 

 
Figura 4 - Variabilidade temporal da precipitação diária dos postos 
utilizados no presente estudo. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

No que diz respeito a cidade de Palmares, observa-se 

que no ano de 2010 o mês de junho apresentou grande 

precipitação pluviométrica (Figura 6), destoando 

consideravelmente a média histórica do município. No 

entanto, a grande problemática não diz respeito apenas a 

quantidade de chuvas e sim a intensidade das mesmas em um 

curto espaço de tempo. Essa intensidade elevou o nível do 
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rio, causando uma enorme enxurrada que atingiu cidades 

ribeirinhas do estado de Pernambuco. 

 

Figura 5 - Distribuição espacial do acumulado de precipitação no 
período de 15 a 20 de junho. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Sabe-se que, historicamente o mês que apresenta 

maior índice pluviométrico é o de junho, contudo, 

contrariando todo o estudo climatológico, não se esperava 

algo tão extremo. 

 

 



149 
 

Torres et al. 

Figura 6 - Média histórica de chuvas no mês de junho no 
município de Palmares de 1963 a 2014, em destaque 2010. 

 
Fonte: APAC (2016) 

 
A previsão de eventos extremos é algo difícil de 

diagnosticar seja em razão de recursos materiais ou pela 

intensa dinâmica natural do meio ambiente. Através dos 

gráficos foi possível verificar a grande verificação ocorrida 

em 5 dias, mais especificamente em 2, que foram os dias 17 

e 18 de junho. Constatou-se que realmente foi algo 

extraordinário e que através de estudos climatológicos não 

seria possível prever. Não obstante tal cenário, a principal 

medida de enfrentamento é a prevenção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados mostraram que a precipitação 

pluviométrica ocorrida no período analisado foi um evento 

extremo que se diferenciou totalmente dos registros 

históricos já observados. As mudanças climáticas surgem 

como um dos principais desafios a serem enfrentados na 

atualidade seja em razão das suas consequências físicas seja 

pelos impactos sociais que delas advém. Não obstante tal 

problemática, a imprevisibilidade dos eventos extremos traz 

consigo a ideia de prevenção amplamente discutida pelas 

ciências ambientais, pois através dessa prática as perdas 

podem ser minimizadas na chamada sociedade do risco. 

Em toda a ZMS, principalmente nos municípios de 

Palmares e Ribeirão, levando em consideração os resultados 

obtidos nesta pesquisa, sugere-se investir em aprimoramento 

de projetos e estudos climatológicos que lidem com os totais 

pluviométricos e chuvas intensas que atingem a região, a fim 

de auxiliar na identificação de eventos extremos e minimizar 

possíveis consequências para a sociedade. 
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