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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 
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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. 

 



11 

Silva & Santos. 

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. 

 

 

 

 

 



13 

 

Silva & Santos. 

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: 

 

𝑖 =
𝐾.𝑇𝑎

(𝑡+𝑏)𝑐                                                                      (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: 

 

𝐼 =
𝑘.𝑇𝑚

𝐷𝑛                                                                         (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 𝐼 = log 𝐾 + 𝑚 log 𝑇 − 𝑛 log 𝐷                                  (3) 
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A Equação 3 também pode ser expressa de outra 

forma como mostrado na Equação 4: 

 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2                                                 (4) 

 

Onde: 

𝑦 = log 𝐼 𝑎0 = log 𝐾 

𝑋1 = log 𝑇 𝑎1 = 𝑚 

𝑋2 = log 𝐷      𝑎2 = −𝑛 

 

A partir disso, calculados os coeficientes 𝑎0, 𝑎1 e 𝑎2 

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: 

 

𝐼 =
188,7819.𝑇0,257713

𝐷0,61639                                                       (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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