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RESUMO 

O nordeste brasileiro vem sofrendo com episódios de seca desde o século XVI, devido a 

isso o conhecimento sobre o regime de precipitação é de fundamental importância para 

auxiliar os projetistas em diversas obras hidráulicas. Os dados de precipitações são 

importantes na caracterização do clima local. A precipitação pode influenciar direta e 

indiretamente nas atividades humana e econômica de uma determinada região. A altura 

pluviométrica máxima associada aos diversos tempos de recorrência é um dado de 

fundamental importância, no âmbito da engenharia, para o desenvolvimento de obras 

hidráulicas como sistemas de drenagem e construção civil, pois auxiliam nas tomadas 

de decisões e no planejamento de diversas atividades. Visto que obras hidráulicas são 

projetadas pensando no futuro, nas demandas e benefícios para a população, é 

necessário que se tenha conhecimento de precipitações de projeto que são definidas 

como eventos críticos de chuva. As precipitações de projeto são, normalmente, obtidas a 

partir das relações intensidade-duração-frequência (IDF), construídas a partir de 

registros históricos de precipitação fornecidos por postos de medição equipados com 

pluviógrafos e pluviômetros. O presente trabalho objetiva a construção da relação IDF 

para a cidade de Caetité localizada no sudoeste do estado da Bahia através de dados 

pluviométricos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

considerando também os estudos pioneiros realizados por Pfafstetter (1957). Essa 

relação foi construída a partir de uma longa série de dados pluviométricos obtidos junto 

ao INMET e modelada através do método de Kimbal, fornecendo, ao final, valores de 

alturas pluviométricas para chuvas de curta duração para períodos de retorno de até 50 

(cinquenta) anos. Ao final, com base na equação geral de chuvas intensas gerada pelo 

software Pluvio 2.1, foi possível realizar um comparativo entre os resultados 

encontrados pelos dois métodos. 

 

 

Palavras-chave: chuvas intensas, tempo de retorno, IDF, método de Kimbal, equação de 

chuvas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural, vital para a dinâmica da manutenção da vida no planeta. 

Sua importância não está relacionada apenas à natureza, mas ao papel que exerce na 

saúde, economia e qualidade de vida humana, bem como para a construção e 

crescimento das civilizações (TUNDISI, 2003). Com o aumento populacional e a 

demanda per capta crescente, o volume de água existente para consumo humano tem se 

reduzido devido a processos e atividades que degradam a qualidade da água, ações que 

tem impactado as bacias hidrográficas e, consequentemente, interferido no ciclo 

hidrológico. O ciclo hidrológico é importante em toda a atividade humana. E, o uso 

inadequado desse recurso pode gerar problemas ambientais, sociais e econômicos. 

As características essenciais de qualquer volume de água superficial localizada em rios, 

lagos, tanques, represas artificiais e águas subterrâneas são a sua instabilidade e 

mobilidade. Todos os componentes sólidos, líquidos e gasosos (as três fases em que a 

água existe no planeta Terra) são partes do ciclo dinâmico da água, ciclo este, perpétuo. 

Ademais, a fase mais importante deste ciclo para o homem é justamente o líquido, em 

que a água se encontra disponível para pronta utilização (TUNDISI, 2003). 

A precipitação pluvial tem grande importância na caracterização do clima de uma 

região. Visto que a mesma interfere em algumas atividades humanas e econômicas e a 

precipitação máxima ou a escassez de chuva pode gerar efeitos danosos ao meio, se faz 

necessário sua identificação e quantificação para análise de condições de risco e 

impactos sobre a drenagem da área referida. Construções civis, de barragens, estradas e 

atividades agrícolas, se planejadas com base nos dados de precipitações locais, podem 

ser melhores desenvolvidas (MESQUITA et al, 2009). 

As chuvas intensas, caracterizadas pelo grande volume de precipitação em pequeno 

intervalo de tempo, podem causar problemas à localidade onde cai e ao entorno como, 

por exemplo, erosão do solo, enchentes, deslizamentos, soterramentos, assoreamento 

dos rios, perdas na agricultura (CALBETE et al, 1996; TUCCI, 2002). Assim como as 

chuvas em excesso, o período de seca também pode causar diminuição dos níveis dos 

reservatórios, problemas na agricultura e pecuária, podendo se tornar um problema 

social e econômico (BRASIL, 2014). 
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A carência de água pode ser um fator limitante para o desenvolvimento de cidades e até 

mesmo de países. De acordo com Costa et al (2013), o semi-árido nordestino tem se 

configurado como um grande laboratório de estudos da precipitação pluviométrica, 

tendo em vista a alta variabilidade espacial e temporal desta variável. Com o passar dos 

anos, tem-se aumentado o olhar para essa região devido às irregularidades climáticas 

que assolam o nordeste brasileiro. 

A região semi-árida do nordeste brasileiro corresponde a cerca de 20% da área 

territorial do Brasil, sendo a mais densamente populosa entre as terras secas do mundo, 

com mais de 53 milhões de habitantes, ou aproximadamente 34 habitantes por km
2
 

(MARENGO et al, 2016)
.
 

As secas são um fenômeno natural, uma alteração do regime hidrometeorológico, que 

tem se intensificado nos últimos anos afetando moradores da região do semi-árido, 

ocasionando situações de deficiência hídrica, podendo acarretar problemas futuros com 

riscos para a segurança alimentar, energética e hídrica na região (MARENGO et al, 

2016). Muitos estudos sobre mudanças climáticas, realizados recentemente, apontam 

para possível aumento na variação da precipitação no semi-árido, aumentando o risco de 

ocorrência de períodos secos e de inundações (GARCIA, 2011). 

No âmbito da engenharia, uma das dificuldades encontradas na construção de projetos 

de drenagem urbana é a determinação da precipitação máxima a ser utilizada como 

parâmetro, o que torna os dados de precipitação pluvial de grande importância para 

avaliação e planejamento dos sistemas de drenagem de um município (SANTOS et al, 

2010; COLOMBELLI & MENDES, 2013).  

Devido aos avanços na área da hidrologia urbana e do controle de inundações, medidas 

compensatórias em drenagem urbana têm sido vistas como uma necessidade para 

alcançar o desenvolvimento sustentável das cidades. Grande parte das cidades 

brasileiras sofre com os problemas relacionados à falta de um sistema de drenagem 

eficiente, ocasionando o agravamento dos impactos provocados pela sua inexistência 

que, associados a outros aspectos, causa sérios danos à população urbana (MONTES & 

LEITE, 2014). Particularmente em áreas urbanas, as chuvas intensas originam intenso 

escoamento superficial, em muitos casos podendo causar inundações de grandes 

proporções. 
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Nesse sentido, entende-se por enchente a ocupação natural do leito maior dos cursos 

d’água quando da ocorrência de intensas precipitações, na situação de seu leito menor 

não ter capacidade de escoar esse incremento de vazão (TUCCI, 2005). Quando essa 

ocorrência se dá em bacias com ocupação urbana desordenada, ou seja, com 

urbanização das planícies marginais e até mesmo do leito maior dos cursos d’água, o 

fenômeno assume a conceituação de inundação, gerando graves problemas sociais. 

Segundo Vilela & Mattos (1975), calcular uma vazão de enchente significa obter a 

máxima vazão de projeto e, se possível, a hidrógrafa, isto é, a distribuição das vazões no 

tempo desde o início do incremento do escoamento até o fim deste, a partir do 

conhecimento prévio do regime de precipitações da região e das características das 

bacias. 

O fato de projetos hidráulicos, em geral, serem concebidos considerando o custo 

mínimo, associado a um risco admissível de falha, requer a previsão de grandezas 

hidrológicas de grande magnitude, tais como máximas vazões ou precipitações que 

podem vir a ocorrer em certa localidade (VIEIRA et al., 1991). Assim, para que seja 

possível um planejamento adequado e eficiente das obras hidráulicas que objetivam a 

segurança das populações em todos os seus aspectos, torna-se necessário a quantificação 

de chuvas intensas que pode ser feita através da relação intensidade-duração-frequência 

(IDF) das chuvas da região, obtida a partir de uma série histórica de dados de 

precipitações, que permita ao projetista avaliar com certo grau de precisão as máximas 

vazões de projeto. 

Nesse contexto, o presente trabalho apresenta uma metodologia expedita para obtenção 

dessa relação, através de um estudo de caso para a cidade de Caetité – BA, pelo método 

de Kimbal, a partir de dados consistentes de precipitação obtidos junto ao Instituto 

Nacional de Meteorologia – INMET, além de possibilitar a obtenção dos coeficientes de 

desagregação para diferentes durações de chuvas a partir da equação de chuvas para o 

município em questão. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente trabalho é a construção da relação Intensidade – Duração – 

Frequência (IDF) para um período de retorno de até 50 anos para a cidade de Caetité, 

localizada no estado da Bahia (BA), a partir de dados da estação meteorológica do 

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, utilizando o método de KIMBALL. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar a metodologia expedita para elaboração da relação IDF; 

 Obter dados de chuva de 01 dia junto ao Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET; 

 Selecionar os eventos na base de dados; 

 Definir o tipo de série a ser usado; 

 Obter a equação de chuvas para Caetité, a partir do software PLUVIO 2.1 

desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa; 

 Obter os coeficientes de desagregação para diferentes durações de precipitações; 

 Comparar os coeficientes obtidos com os consagrados pela bibliografia. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. CICLO HIDROLÓGICO 

Hidrologia é definida como “a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, 

circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e sua reação com o 

meio ambiente, incluindo sua relação com as formas vivas” (Definição do U.S. Federal 

Council of Service and Technology, segundo CHOW, 1959, apud TUCCI, 2012). O 

desenvolvimento dessa ciência ganhou força devido aos inúmeros problemas que 

vinham acontecendo em obras de rios, advindas de estimativas insuficientes de vazões 

de enchentes, trazendo consequências desastrosas para as populações ribeirinhas e sobre 

a economia das empresas envolvidas e nações (TUCCI, 2012). 

Segundo Tucci (2012), a transição da água entre atmosfera, oceanos e continente, 

durante o ciclo hidrológico, é impulsionada pelos principais fatores: energia provinda 

do Sol, pela gravidade e pelo movimento de rotação terrestre. 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA, s/d) define o ciclo hidrológico, ou ciclo da 

água, como sendo o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes 

(superfície, solo e rocha) e na atmosfera, alimentado pela força da gravidade e energia 

do Sol. Os principais processos e movimentos do ciclo hidrológico estão descritos na 

Figura 1. 

Figura 1 - Ciclo Hidrológico 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. (S/d) 
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Assim, o ciclo hidrológico pode ser resumido da seguinte maneira: A energia do sol 

resulta no aquecimento do ar, do solo e da água superficial, provocando a evaporação da 

água e o movimento das massas de ar. As massas de ar com umidade são transportadas 

para níveis mais altos da atmosfera, onde ocorre a condensação do vapor d’água ao 

redor dos núcleos de condensação sob condições meteorológicas favoráveis, formando 

as nuvens, possibilitando o retorno da água à superfície terrestre na forma das 

precipitações. A evaporação nos oceanos é a maior fonte de umidade para a atmosfera e 

para a posterior precipitação, mas a evaporação de água dos solos, dos rios e lagos e a 

transpiração da vegetação também contribuem para o fenômeno chuva. A precipitação 

ao atingir a superfície segue diversos caminhos podendo se infiltrar no solo ou escoar 

por sobre o solo em direção às áreas mais baixas até atingir os riachos, rios, mares, 

oceanos e lagos. A água que infiltra umedece o solo, alimenta os aquíferos e cria o fluxo 

de água subterrânea (CORDERO, 2013). Quanto mais impermeabilizada é a superfície 

de escoamento menor é a taxa de infiltração. 

Segundo Leal (2016), as precipitações podem ser classificadas de acordo com suas 

características de formação: 

 Chuvas frontais ou ciclônicas: resultam do encontro de duas massas de ar com 

características diferentes de temperatura e umidade. A massa de ar quente sobe e 

o ar arrefece atingindo o ponto de saturação formando as nuvens e ocorrendo a 

precipitação, como ilustrado na Figura 2. Esta chuva se caracteriza por ser de 

intensidade média, porém, de longa duração, abrangendo grandes áreas e 

podendo assim causar inundações em grandes bacias; 

 

Figura 2 - Chuva frontal ou ciclônica 

 
Fonte: Leal (2016). 
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 Chuvas orográficas: resultam da subida forçada do ar à existência de um relevo 

(Figura 3). São chuvas localizadas, intermitentes e possuem intensidade variável 

e de grande duração, abrangendo áreas relativamente pequenas. 

 

Figura 3 - Chuva orográfica ou de relevo 

 
Fonte: Leal (2016). 

 

 Chuvas convectivas ou de convecção: formada pela ascensão de massas de ar 

quente da superfície, carregada de vapor d’água (Figura 4). Ao subir, o ar sofre 

resfriamento provocando a condensação do vapor de água e, conseqüentemente, 

ocorre a precipitação. Esta chuva tem como característica ser intensa e de curta 

duração, abrangendo áreas menores tendo como consequência alagamento em 

pequenas bacias hidrográficas. 

 

Figura 4 - Chuva convectiva ou de convecção 

 
Fonte: Leal (2016). 
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A duração e a intensidade das precipitações variam bastante, podendo atingir áreas de 

poucos quilômetros quadrados, para chuvas convectivas, até milhares de quilômetros 

quadrados, quando da ocorrência de chuvas frontais (GARCEZ & ALVAREZ, 1988). 

Vários fatores contribuem para a variabilidade dos diversos processos do ciclo 

hidrológico em todas as regiões do planeta. Dentre os principais fatores se destacam a 

desuniformidade da chegada de energia solar, a quantidade de vapor d’água presente, o 

CO2 e ozônio presente na atmosfera e a cobertura vegetal do solo (TUCCI, 2012). 

Dada essa grande variabilidade, o desenvolvimento de mecanismos que permitam a sua 

real medição, torna-se de grande valia para o conhecimento do regime de precipitações 

das diversas bacias hidrográficas, permitindo o desenvolvimento de eficientes projetos e 

obras hidráulicas, visto que o conhecimento dos processos climáticos e hidrológicos 

auxilia na criação de políticas de desenvolvimento econômico e social para determinada 

região. 

 

3.2. INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS 

Segundo o INMET (S/d), instrumentos meteorológicos são equipamentos utilizados 

para adquirir dados meteorológicos. A reunião desses instrumentos em um mesmo local 

é denominada estação meteorológica. E o conjunto dessas estações distribuídas por uma 

região, é denominado rede de estações meteorológicas. 

Pluviômetros e pluviógrafos são os aparelhos de medição de chuvas mais utilizados 

atualmente (MEDEIROS, 2002). Esses aparelhos medem a altura pluviométrica de 

precipitação. Além desses, existe ainda, os radares meteorológicos que, quando usado 

junto ao pluviógrafo, auxiliam no processo de identificação e caracterização de 

precipitações (PORTO et al, 2000). 

Para maior garantia dos dados, medidas como instalação de cercas ao redor das estações 

meteorológicas são vistas como prevenção visando à manutenção da integridade dos 

equipamentos. 

A altura pluviométrica (h) é a espessura média da lâmina de água precipitada que 

recobre a região atingida pela precipitação, admitindo-se que essa água não infiltre, não 
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evapore e nem escoe para fora dos limites da região. A unidade de medição habitual é o 

milímetro de chuva, definido como a quantidade de precipitação correspondente ao 

volume de 1 litro/m
2
 de superfície (TUCCI, 2012). 

O índice pluviométrico é caracterizado como a quantidade de chuva por metro quadrado 

em determinado local e em determinado período sendo calculado em milímetros (INPE, 

2016). 

 

3.2.1. PLUVIÔMETRO 

Pluviômetro consiste em um cilindro receptor de água com medidas padronizadas, com 

um receptor adaptado ao topo, instalado de forma que a borda do receptor fique a 1,5 m 

do chão. A base do receptor é em forma de funil com uma tela obturando sua abertura 

menor, permitindo o descarte do volume recolhido em uma proveta graduada. A 

finalidade do receptor é evitar/minimizar a evaporação, através da diminuição da 

superfície de exposição da água coletada. O objetivo da colocação da tela é evitar a 

queda de folhas ou outros objetos dentro do medidor de volume (proveta), o que 

provocaria erros na leitura da altura de precipitação (TOMAZ, 2012). A Figura 5, a 

seguir, apresenta esquematicamente o aparelho. 

Figura 5 - Esquematização de um pluviômetro 

 
Fonte: Leal (2016). 
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O pluviômetro mede a altura da lâmina líquida precipitada sobre uma superfície 

horizontal conhecida, com intervalos de leitura de 12 ou 24 horas. Normalmente, no 

Brasil, as leituras ocorrem às 7 horas da manhã de cada dia e o dado obtido refere-se à 

chuva de um dia. 

 

3.2.2. PLUVIÓGRAFO 

O pluviógrafo determina a variação temporal da água precipitada, ou intensidade de 

chuva, registrada ao longo do dia, semana ou mês. Os pluviógrafos mais utilizados são 

pluviógrafos de caçambas basculantes, pluviógrafos de peso e pluviógrafos de flutuador 

(TOMAZ, 2012). 

Segundo Studart (2004), o pluviógrafo é um aparelho que possui um registrador 

automático trabalhando em associação a um mecanismo de relógio que imprime rotação 

a um cilindro envolvido em papel graduado, sobre o qual uma pena grafa a altura da 

precipitação recolhida. O aparelho deve estar calibrado para que não haja erro de leitura 

das alturas pluviométricas. Apesar de vários tipos, apenas três tem sido empregado em 

maior escala. São eles, pluviógrafo de caçambas basculantes, pluviógrafo de peso e 

pluviógrafo de flutuador. A Figura 6 apresenta um pluviógrafo de flutuador. 

Após coletados os dados, os mesmos devem ser analisados e as falhas devem ser 

preenchidas. 

 

Figura 6 - Esquematização de um pluviógrafo do tipo flutuador 

 
Fonte: Leal (2016). 
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3.2.2.1. RADAR METEOROLÓGICO 

Radar meteorológico é o instrumento eletrônico usado para detectar objetos à distância 

através da maneira como esses objetos propagam ou refletem ondas de rádio. 

Precipitação e nuvens são fenômenos detectáveis pela força dos sinais eletromagnéticos 

por eles refletidos (CPTEC, 2010). O radar é uma forma complementar para a medição 

das precipitações, utilizado também para previsões em tempo real (Figura 7). Na 

prática, é utilizado conjuntamente com os pluviógrafos para sua aferição. 

No radar meteorológico são empregadas ondas eletromagnéticas de alta energia para se 

alcançar grandes distâncias. As ondas eletromagnéticas ao passarem por uma nuvem 

causam em cada gota uma ressonância na freqüência da onda incidente, de modo que 

cada gota produz ondas eletromagnéticas, irradiando em todas as direções (CPTEC, 

2010).  

O radar não mede diretamente chuva. O radar recebe um determinado nível de retorno 

dos alvos de chuva denominado refletividade. A aquisição de dados de um radar 

meteorológico é feita continuamente através da medição do sinal refletido por cada 

alvo. Há sempre um ruído de fundo antes e depois da detecção da tempestade. Os dados 

recebidos pelo radar são processados e armazenados de forma a reproduzir a estrutura 

tridimensional da área analisada. Quando atinge uma precipitação ela é parcialmente 

refletida, absorvida e espalhada (PORTO et al, 2000).  

Figura 7 - Esquematização do funcionamento do radar 

 
Fonte: Porto et al. (2000). 
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3.3. DETERMINAÇÃO DAS RELAÇÕES IDF 

Segundo Moreira et al (2010), os conhecimentos sobre precipitações permitem a tomada 

de decisão e o melhor planejamento de diversas atividades que podem ter influência 

significativa no desenvolvimento socioeconômico de uma região. 

A precipitação pluvial analisada a partir de uma série histórica caracteriza a 

variabilidade temporal das chuvas intensas, associada à probabilidade de ocorrência. As 

chuvas mais intensas e com curta duração são as que mais impactam uma bacia 

hidrográfica pequena e, geralmente, essas precipitações acontecem em intervalos de 

tempos maiores (GONÇALVES, 2011). 

Os projetos de sistemas de drenagem urbana têm como objetivo ordenar os escoamentos 

das águas de chuva, porém o comportamento das precipitações varia bastante no tempo 

e no espaço. Assim, é necessário que o projetista defina uma chuva padrão máxima. O 

evento hidrológico máximo que o projeto a ser dimensionado será capaz de suportar é 

denominado chuva de projeto. 

A relação IDF auxilia na determinação das chuvas de projeto através de análises 

estatísticas de série de dados de eventos de precipitação disponíveis por sistemas de 

medições com base em eventos passados para uma duração e tempo de retorno. No 

Brasil, estudos pioneiros de ajustes das equações IDF foram desenvolvidos por 

Pfafstetter (1957) e Denardin e Freitas (1982), onde foram distribuídas pelo país 80 

estações. 

A série de dados a ser utilizada na construção da relação IDF, pode ser anual ou de 

duração parcial e sua escolha depende da quantidade de dados disponíveis, o tempo que 

se deseja analisar e o objetivo do estudo (GONÇALVES, 2011). 

Se os eventos extremos são de maior interesse, então o valor máximo do evento em 

cada ano é selecionado e assim é ordenada uma série de amostras. Essa série é 

denominada série de máximos anuais. Porém, se baseia apenas no maior evento de um 

ano, ignorando os demais eventos que por sua vez podem até superar o valor máximo de 

outros anos da série (CARVALHO & SILVA, 2006). 
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Caso o interesse seja analisar apenas valores superiores a certo nível, toma-se um valor 

de precipitação intensa como valor base e assim todos os valores superiores são 

ordenados numa série chamada série de duração parcial ou simplesmente série parcial. 

Além das séries já citadas, ainda existem as séries de totais anuais, onde são somadas 

todas as precipitações ocorridas durante o ano em determinado posto pluviométrico 

(CARVALHO & SILVA, 2006).  

 

3.4. PRINCIPAIS MÉTODOS 

As relações IDF são expressões matemáticas que possuem parâmetros para construção 

de suas respectivas curvas. Dentre eles estão, intensidade das precipitações (i, em 

mm/h), duração da precipitação (t, em minutos) e o tempo de recorrência ou tempo de 

retorno (T, em anos). Essas variáveis podem ser agrupadas na forma de uma equação, 

como segue: 

 

Na qual K, m, n, e b são parâmetros que individualizam cada IDF para a sua respectiva 

localidade (COLOMBELLI & MENDES, 2013). 

  

De acordo com Sturdat (2004), “as cidades que não possuem equações de chuva 

estabelecidas, deve-se fazer uso de outros métodos para a determinação de chuvas 

intensas para dada duração e período de retorno”. 

Para que se obtenham conhecimentos sobre a precipitação em uma determinada área de 

estudo, o conceito de tempo de recorrência ou período de retorno (Tr) tem sido bastante 

empregado. Para períodos de retorno menores que o número de anos de observações, 

pode-se utilizar um método conhecido como método de Kimbal sem necessidade de se 

ajustar a leis probabilísticas. 

Quatro métodos mais comuns são utilizados para definir o tempo de recorrência, que 

geralmente são de 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos (FATHY et al., 2014). 

(1) 
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Método Califórnia:    

Na qual N é o número de ano de observações e m é o número de ordem na série. 

 

Método Hazen:  
5,0


m

N
Tr               

 

Método Kimbal:     

 

Método Gumbel:     

Na qual c é o fator de correção do método de Gumbel. 

 

O período de retorno ou tempo de recorrência (Tr), é o tempo em anos que determinado 

evento é igualado ou superado pelo menos uma vez. 

A frequência (F) de ocorrência de um evento hidrológico é o inverso do período de 

retorno (THOMAZ, 2010): 

Tr
F

1
  

 

A partir da curva de frequência obtêm-se as alturas pluviométricas das chuvas de um dia 

para diversos períodos de retorno. 

Para períodos de recorrência bem menores que o número de anos de observação, o valor 

encontrado para a frequência pode dar uma boa idéia do valor real do tempo de retorno 

(CARVALHO, 2006). 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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As relações intensidade, duração e frequência de chuvas são dadas pela análise de uma 

série de dados pluviográficos locais. O resultado obtido para uma determinada região 

não serve para caracterizar outra devido a variações nas características de cada região. 

A primeira etapa para construção da relação IDF é a seleção do tipo de série (anual, 

parcial ou total) a ser utilizada na construção da relação, a partir da base de dados de 

pluviometria disponíveis. Na possibilidade de um longo período de observação das 

precipitações, pode-se utilizar uma série anual, na qual são selecionadas as maiores 

alturas pluviométricas de cada ano de observação. Quando o período de observação não 

é muito extenso, utiliza-se uma série parcial ou total, nas quais são selecionadas para o 

estudo, respectivamente, todas as alturas pluviométricas acima de um valor pré-

estabelecido independentemente do ano de ocorrência, ou a totalidade dos dados 

disponíveis. 

Nesse trabalho será utilizada uma série de máximo anual e o modelo de Kimbal para a 

construção da relação IDF proposta. Definido o tipo de série e a metodologia, os pares 

alturas pluviométricas das chuvas de 1 (um) dia e a sua probabilidade de ocorrência são 

plotados em um gráfico log-probabilístico (Figura 8), definindo-se a curva de frequência 

das chuvas de um dia para a região em estudo. 

 

Figura 8 – Exemplo de curva de frequência de chuva de 1 dia  

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A partir dessa curva de frequência são obtidas as alturas pluviométricas das chuvas de 1 

(um) dia para os períodos de retorno (T) de interesse. Com a aplicação de coeficientes 

específicos, descritos na Tabela 1, as alturas pluviométricas das chuvas de 1 dia são 

transformadas em alturas pluviométricas de chuvas de 24 (vinte e quatro) horas e essas, 

por sua vez, transformadas em alturas pluviométricas de chuvas de curta duração.
 

Tabela 1 – Coeficientes de desagregação para diferentes durações de chuva 

INTERVALO DE TRANSFORMAÇÃO COEFICIENTES 

24 h / 1 dia 1,14 

12 h / 24 h 0,85 

10 h / 24 h 0,82 

8 h / 24 h 0,78 

6 h / 24 h 0,72 

1 h / 24 h 0,42 

30 min. / 1 h 0,74 

25 min. / 30 min. 0,91 

20 min. / 30 min. 0,81 

15 min. / 30 min. 0,70 

10 min. / 30 min. 0,54 

5 min. / 30 min. 0,34 

 

 

3.5. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO 

O estado da Bahia está localizado no Sul da região nordeste do Brasil. 

Aproximadamente 69% do território estão inseridos no semi-árido, com uma área de 

564.732,642 km
2
, na qual se encontram distribuídos 417 municípios (IBGE, S/d). O 

estado apresenta escassez de água, com chuvas irregulares e concentradas em um curto 

período do ano (LIMA et al., 2011). 

O município de Caetité localiza-se no sudoeste do estado da Bahia, microrregião 

Guanambi, mesorregião Centro Sul Baiano, incluído no Polígono das Secas. O 

município apresenta características de cerrado e caatinga, de coordenadas 14° 04' 08"S 

42° 28' 30"W.  

Fonte: CETESB (1979) 
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Com altitude de 825 metros, o município possui Clima Tropical e, apesar de estar na 

região de semi-árido, o clima é bem ameno. A temperatura média anual para a cidade é 

de 21,4ºC, com média máxima podendo atingir 26,8ºC e média mínima de 16,4ºC. Com 

estações climáticas bem definidas, Caetité possui um verão mais chuvoso e um inverso 

mais seco (IBGE, 2013). 

Segundo o último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, Caetité possui unidade territorial de aproximadamente 2.700 km
2
 e 

densidade demográfica de 19,45 hab./km
2
. Estima-se que a população seja de 52.696 

habitantes em 2016 (IBGE, 2016). 

O município de Caetité, localizado a 757 km de Salvador, capital do estado, é 

constituído pelos distritos de Brejinho das Ametistas, Caldeiras, Maniaçu e Pajéu do 

Vento. Como apresentado na Figura 9, os municípios que fazem limite com Caetité são 

Igaporã, Guanambi, Pindaí, Licínio de Almeida, Caculé, Ibiassucê, Lagoa Real, 

Livramento do Brumado, Paramirim, Tanque Novo e Macaúbas (IBGE, 2013). 

Figura 9 - Delimitação territorial de Caetité 

 
 Fonte: IBGE (2013).  

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

economia da cidade se baseia: na pecuária com destaque para o rebanho bovino; na 
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mineração com ricas jazidas de urânio, ametista, manganês e ferro; e na indústria com 

importantes manufaturas têxteis e pólo regional na cerâmica. Atualmente, a cidade 

apresenta o maior complexo eólico do estado em operação. 

Segundo dados da Prefeitura de Caetité, o maior acumulado de precipitação, já 

registrado pelo INMET em 24 horas, foi de 111,5 milímetros em 18 de dezembro de 

2007. O regime pluviométrico é bastante regular na região de Caetité, com período 

chuvoso de outubro a abril, abrangendo o verão brasileiro e período de menor 

precipitação entre maio e setembro. 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1. CURVA DE INTESIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA PELO MÉTODO 

DE KIMBAL PARA CAETITÉ 

Atualmente, no Brasil, a análise e o armazenamento de dados pluviográficos são 

disponibilizados por diversas instituições, como Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), Agência Nacional de Águas (ANA), institutos de pesquisas e órgãos 

estaduais e municipais. 

Os dados de precipitação pluviométrica utilizados no presente trabalho encontram-se 

disponíveis no sítio do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, que tem como 

missão “prover informações meteorológicas à sociedade brasileira e influir 

construtivamente no processo de tomada de decisão, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável do País” (INMET, S/d). 

O INMET possui uma estação meteorológica operante desde o ano de 1961, localizada 

no município de Caetité como apresentado nas Figuras 10 e 11. 

Figura 10 - Vista da estação meteorológica de Caetité 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 11 - Vista da estação meteorológica de Caetité 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

A estação meteorológica de Caetité é uma estação automática classificada pelo código 

OMM: 83339, com latitude 14°06’S, longitude 42°48’W e altitude de 882,47m 

(FIGURA 12). 

De acordo com a Nota Técnica nº01/2011 do INMET, estação meteorológica 

automática é definida como: 

Uma estação meteorológica automática (EMA) coleta, de minuto 

em minuto, as informações meteorológicas (temperatura, umidade, 

pressão atmosférica, precipitação, direção e velocidade dos ventos, 

radiação solar) representativas da área em que está localizada. A 

cada hora, estes dados são integralizados e disponibilizados para 

serem transmitidos, via satélite ou telefonia celular, para a sede do 

INMET, em Brasília. O conjunto dos dados recebidos é validado, 

através de um controle de qualidade e armazenado em um banco 

de dados. 
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Uma estação meteorológica automática é composta por uma unidade de memória 

central, conhecido como “data logger”, ligado a vários sensores dos parâmetros 

meteorológicos (INMET, 2011).  

Figura 12 - Dados da Estação Meteorológica de Caetité 

 
Fonte: INMET (2017). 

 

Inicialmente, para construção da relação IDF para Caetité, foi realizada uma análise da 

série de dados registrados pela estação meteorológica. Os dados podem ser obtidos a 

partir do banco de dados BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa) no site do INMET (Figuras 13 e 14).  
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Figura 13 - Banco de dados no site do INMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura 14 - Extração de dados do site do INMET 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir de um período de 56 (cinquenta e seis) anos de dados disponibilizados obtidos 

no site do INMET, entre os anos de 1961 e 2016, e da definição por uma série anual, 

foram extraídos da base de dados as alturas pluviométricas diárias para cada ano de 

registro para a cidade de Caetité foram colocados em uma planilha no software EXCEL.  
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Em seguida selecionou-se a maior altura pluviométrica para cada ano de registro 

obtendo-se, assim, uma lista de valores de precipitação máxima anual como apresentado 

na Tabela 2. 

Destaca-se que nesse período, por problemas não registrados no sítio do órgão, 10 (dez) 

anos encontram-se sem registros das precipitações, totalizando então 46 (quarenta e 

seis) dados disponíveis para análise. 

Tabela 2 - Precipitação máxima anual para chuva de 1 dia - Caetité 

MÊS ANO 
PRECIPITAÇÃO 

MÁX (mm) 
 MÊS ANO 

PRECIPITAÇÃO 

MÁX (mm) 

Dezembro 1961 48,4  Abril 1994 57,4 

Janeiro 1962 56,0  Outubro 1995 101,0 

Fevereiro 1963 79,2  Abril 1996 74,0 

Dezembro 1964 67,8  Novembro 1997 68,4 

Abril 1965 48,4  Fevereiro 1998 83,6 

Fevereiro 1966 61,6  Novembro 1999 98,6 

Janeiro/Abril 1967 67,0  Dezembro 2000 72,8 

Março 1968 71,1  Março 2001 46,2 

Janeiro 1969 45,4  Janeiro 2002 55,6 

Janeiro 1970 88,0  Março 2003 72,4 

Março 1973 67,6  Janeiro 2004 101,2 

Março 1974 83,4  Janeiro 2005 63,8 

Outubro 1975 37,6  Novembro 2006 78,6 

Dezembro 1976 45,0  Dezembro 2007 111,5 

Janeiro 1977 54,2  Abril 2008 44,5 

Abril 1978 64,8  Outubro 2009 79,6 

Novembro 1979 74,7  Março 2010 87,2 

Dezembro 1980 78,6  Dezembro 2011 66,0 

Outubro 1986 40,8  Novembro 2012 98,2 

Dezembro 1987 49,2  Janeiro 2013 95,2 

Março 1988 105,5  Dezembro 2014 57,4 

Março 1989 60,0  Fevereiro 2015 49,6 

Dezembro 1993 55,8  Novembro 2016 69,1 

Fonte: Base de dados INMET (2017) 

 

Na distribuição empírica as probabilidades com que serão igualadas ou superadas as 

precipitações pluviais foram calculadas pelo método Kimbal que dá uma boa 
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aproximação do valor real de probabilidade (p) de ocorrência para tempos de retornos 

menores do que os anos de observações. 

Como o maior período de retorno a ser considerado na construção da relação IDF, pelo 

método de Kimbal, não deve superar o período de observações, será definido 50 anos 

como período de retorno máximo para a relação IDF da cidade de Caetité, valor um 

pouco superior ao número de dados disponíveis, porém inferior ao intervalo de 56 anos 

da base de dados. 

Assim, para o processo de construção da relação IDF, foram seguidos os seguintes 

passos: 

1º) Definiu-se o tipo de série a ser utilizado. Nesse trabalho utilizou-se uma série de 

máximos anuais; 

2º) Os dados de precipitação, máxima altura pluviométrica das chuvas de um dia de 

cada ano de registro, foram ordenados em ordem decrescente dos valores como 

observado na Tabela 3; 

3º) Atribuiu-se um número de ordem (m) para cada altura pluviométrica; 

4º) As alturas pluviométricas foram inseridas em tabela no software EXCEL; 

5º) Calculou-se a probabilidade acumulada (p) ou frequência com que cada evento 

foi igualado ou superado, pela equação 7:  

 

Na qual m corresponde à posição de cada um dos valores na ordenação decrescente de 

precipitação e n é o número de eventos observados que, no presente trabalho, totalizou 

46 eventos. 

6º) Determinou-se o período de retorno (Tr), em anos, para cada altura 

pluviométrica de acordo com a equação 8: 

 (8) 

(7) 
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Tabela 3 - Ordenação das alturas pluviométricas 

Ordem - "m" 
Precipitação máxima anual 

(mm) 

Probabilidade 

acumulada 

Período de retorno 

- T (anos) 

1 111,5 0,021 47,000 

2 105,5 0,043 23,500 

3 101,2 0,064 15,667 

4 101,0 0,085 11,750 

5 98,6 0,106 9,400 

6 98,2 0,128 7,833 

7 95,2 0,149 6,714 

8 88,0 0,170 5,875 

9 87,2 0,191 5,222 

10 83,6 0,213 4,700 

11 83,4 0,234 4,273 

12 79,6 0,255 3,917 

13 79,2 0,277 3,615 

14 78,6 0,298 3,357 

15 78,6 0,319 3,133 

16 74,7 0,340 2,938 

17 74,0 0,362 2,765 

18 72,8 0,383 2,611 

19 72,4 0,404 2,474 

20 71,1 0,426 2,350 

21 69,1 0,447 2,238 

22 68,4 0,468 2,136 

23 67,8 0,489 2,043 

24 67,6 0,511 1,958 

25 67,0 0,532 1,880 

26 66,0 0,553 1,808 

27 64,8 0,574 1,741 

28 63,8 0,596 1,679 

29 61,6 0,617 1,621 

30 60,0 0,638 1,567 

31 57,4 0,660 1,516 

32 57,4 0,681 1,469 

33 56,0 0,702 1,424 

34 55,8 0,723 1,382 

35 55,6 0,745 1,343 

36 54,2 0,766 1,306 

37 49,6 0,787 1,270 

38 49,2 0,809 1,237 

39 48,4 0,830 1,205 

40 48,4 0,851 1,175 

41 46,2 0,872 1,146 
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Continuação da Tabela 3 – Ordenação das alturas pluviométricas 

Ordem - "m" Precipitação máxima anual 

(mm) 

Probabilidade 

acumulada 

Período de retorno 

- T (anos) 

42 45,4 0,894 1,119 

43 45,0 0,915 1,093 

44 44,5 0,936 1,068 

45 40,8 0,957 1,044 

46 37,6 0,979 1,022 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

7º) Os pares, período de retorno ou probabilidade acumulada (eixo x) e altura 

pluviométrica da chuva de um dia (eixo y) geraram, pelo software EXCEL, 

gráficos para diferentes tipos regressão; 

8º) Optou-se pelo gráfico da regressão que mais se adaptou aos pontos da amostra e 

obteve-se uma equação da curva. As constantes são descritas na equação; 

9º) A partir dos valores obtidos para altura pluviométrica de chuva de um dia, para 

os períodos de retorno de 2, 5, 10, 20 e 50 anos, foi possível aproximar os 

valores de altura pluviométrica para chuvas de curta duração utilizando os 

coeficientes de desagregação de chuva. (Tabela 4). 

Tabela 4 - Coeficientes de desagregação para diferentes durações de chuva 

INTERVALO DE TRANSFORMAÇÃO COEFICIENTES 

24 h / 1 dia 1,14 

12 h / 24 h 0,85 

10 h / 24 h 0,82 

8 h / 24 h 0,78 

6 h / 24 h 0,72 

1 h / 24 h 0,42 

30 min. / 1 h 0,74 

25 min. / 30 min. 0,91 

20 min. / 30 min. 0,81 

15 min. / 30 min. 0,70 

10 min. / 30 min. 0,54 

5 min. / 30 min. 0,34 

Fonte: Cetesb (1979) 
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4.2. CRIAÇÃO DA EQUAÇÃO DE INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO COM 

USO DE SOFTWARE 

Com base em pesquisas realizadas, a cidade de Caetité ainda não possui equação que 

represente a relação intensidade-duração-frequência da precipitação local. A partir 

disso, tentou-se obter uma equação de chuva para a mesma. 

Como já mencionado, as relações IDF são expressões matemáticas que possuem 

parâmetros para construção de suas respectivas curvas, relacionando intensidade das 

precipitações (i, em mm/h), duração da precipitação (t, em minutos) e o tempo de 

recorrência ou tempo de retorno (T, em anos). Essas variáveis, quando agrupadas, 

formar uma equação, como segue: 

 

Na qual K, m, n, e b são parâmetros que individualizam cada IDF para a sua respectiva 

localidade (COLOMBELLI & MENDES, 2013). 

Através do uso do software Pluvio 2.1, criado pelo Grupo de Pesquisas em Recursos 

Hídricos do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, 

é possível obter, por interpolação (Figura 15), os parâmetros K, m, n e b através das 

coordenas local ou pela seleção da cidade que se deseja.  

De acordo com Cecílio & Pruski (2003), o software trata os dados de chuvas intensas 

pelo método do inverso da quinta potência da distância, por ser esta uma das 28 

combinações entre formas de interpolação que apresentaram melhores resultados na 

estimativa da intensidade máxima média de precipitação. O erro médio percentual 

encontrado em testes realizados pelos autores foi igual a 19,37%, sendo um valor 

considerado aceitável se tratando de chuvas intensas. 

O uso da quinta potência da distância faz com que localidades mais próximas àquelas de 

interesse tenham maior peso na interpolação dos parâmetros da equação, uma vez que 

são consideradas todas as localidades em que a equação de chuvas intensas é conhecida 

nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Tocantins (PRUSKI et al., 2006 apud FIORIO et al, 2012). 
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Assim, a equação de intensidade de precipitação para Caetité, de acordo com os 

parâmetros obtidos pode ser descrita pela equação 9: 

 

 

Figura 15 - Obtenção dos parâmetros da equação IDF - Caetité 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

(9) 
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5. RESULTADOS 

Observando a Tabela 2, pode se verificar que a maior altura pluviométrica de chuva de 

um dia encontrada em toda a série histórica foi de 111,5 mm sendo a menor altura 

pluviométrica de 37,6 mm, respectivamente para os anos de 2007 e 1975. Já a média 

das alturas pluviométricas das chuvas máximas de “um dia”, na cidade de Caetité – BA 

é de, aproximadamente, 69,2 mm. 

Nota-se que, dentre os dados da série histórica, cerca de 43% dos dados obtiveram 

valores de precipitação, de chuva de 1 dia, acima do valor médio de precipitação 

máxima para Caetité, de 69,2 mm. Essas precipitações e seu respectivo ano e mês de 

ocorrência são apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Precipitação máxima anual acima da média das precipitações máximas 

ANO MÊS ALTURA PLUVIOMÉTRICA (mm) 

1963 Fevereiro 79,2 

1968 Março 71,1 

1970 Janeiro 88,0 

1974 Março 83,4 

1979 Novembro 74,7 

1980 Dezembro 78,6 

1988 Março 105,5 

1995 Outubro 101,0 

1996 Abril 74,0 

1998 Fevereiro 83,6 

1999 Novembro 98,6 

2000 Dezembro 72,8 

2003 Março 72,4 

2004 Janeiro 101,2 

2006 Novembro 78,6 

2007 Dezembro 111,5 

2009 Outubro 79,6 

2010 Março 87,2 

2012 Novembro 98,2 

2013 Janeiro 95,2 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Observa-se que as maiores precipitações ocorrem entre outubro e abril, acompanhando 

o período chuvoso do país. Além disso, dezembro foi o mês em que se observou o 

maior número de ocorrências. Esse tipo de informação pode ser importante para o 

planejamento de obras, como projetos agrícolas e de engenharia hidráulica, no que se 

refere ao início e execução das obras. 

Observa-se, também, que o ano com menor altura de precipitação foi 1975, de 37,6 mm, 

período no qual a região passou por um dos piores períodos de seca da história do 

nordeste. 

É sabido que a intensidade de precipitação é inversamente proporcional à duração, o que 

caracteriza as "tormentas infrequentes”, comportamento também típico das curvas IDF, 

onde, quanto maior a intensidade da precipitação, menor é a sua duração. Pode-se 

afirmar também, que o tempo de retorno é diretamente proporcional à intensidade, 

quanto maior o tempo de retorno, maiores as chances da ocorrência de uma grande 

intensidade de precipitação de curta duração, deixando evidente que o tempo de retorno 

é essencial para o dimensionamento de obras hidráulicas. 

Para o presente trabalho, o método de Kimbal se mostrou adequado para representar as 

precipitações máximas anuais em função da distribuição de probabilidade. É um método 

simples de se trabalhar e que apresentou estimativas de precipitação dentro de um 

intervalo razoável de valores. 

Alguns tipos de regressões foram utilizados para a construção do gráfico como a 

regressão logarítmica, linear, potencial e exponencial e, a partir delas, foram geradas as 

curvas IDF e sua respectiva equação para a curva que melhor se ajustou aos dados de 

entrada (Figura 16, 17, 18 e 19 respectivamente).  
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Figura 16 - Regressão logarítmica para precipitação de Caetité 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 17 - Regressão linear para precipitação de Caetité 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 18 - Regressão potencial para precipitação de Caetité 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Figura 19 - Regressão exponencial para precipitação de Caetité 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dentre os quatro gráficos gerados anteriormente, a curva de frequência de chuva de 1 

dia que mais se ajustou aos pontos do estudo, comparado ao método convencional, é a 

curva da regressão do tipo logarítmica (Figura 15), o que pode ser comprovado pelo 

valor obtido por R
2
 em cada um dos gráficos onde quanto mais próximo de 1 mais 

ajustado está, conforme apresentado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Valor de R
2
 de cada regressão 

Tipo de regressão Valor de R
2
 

Regressão logarítmica 0,920 

Regressão potencial 0,834 

Regressão linear 0,471 

Regressão exponencial 0,372 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir da curva de regressão logarítmica, foi possível estimar as alturas pluviométricas 

máximas anuais para as de chuva de um dia mais prováveis para os tempos de retorno 

de 2, 5, 10, 20, 25 e 50 anos e suas respectivas probabilidades de ocorrência. 

Assim, foi construída a Tabela 7, a qual representa a relação IDF, objetivo principal do 

trabalho. Pode-se notar que os valores encontrados aumentam à medida que também 

aumenta o período de retorno, ou tempo de recorrência.  

Apesar de não ser possível afirmar que a variação entre os valores encontrados seja 

linear, é possível conhecer valores de altura pluviométrica para diferentes períodos de 

retorno não apenas para as durações previstas na Tabela 5, como para qualquer valor de 

duração de precipitação por interpolação simples. 
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Tabela 7 - Alturas pluviométricas para diferentes períodos de retorno 

DURAÇÃO 

ALTURAS PLUVIOMÉTRICAS (mm) 

PÉRIODOS DE RETORNO (anos) 

2 (50%) 5 (20%) 10 (10%) 20 (5%) 25 (4%) 50 (2%) 

5 min 7,673 9,938 11,651 13,365 13,916 15,630 

10 min 12,186 15,784 18,505 21,226 22,103 24,824 

15 min 15,797 20,460 23,988 27,516 28,651 32,179 

20 min 18,280 23,676 27,758 31,840 33,154 37,236 

25 min 20,536 26,599 31,185 35,770 37,247 41,833 

30 min 22,567 29,229 34,269 39,308 40,931 45,970 

1 hora 30,496 39,499 46,309 53,119 55,312 62,122 

6 horas 52,280 67,712 79,387 91,062 94,820 106,494 

8 horas 56,636 73,355 86,003 98,650 102,722 115,369 

10 horas 59,541 77,117 90,413 103,709 107,989 121,285 

12 horas 61,719 79,938 93,721 107,503 111,940 125,723 

24 horas 72,610 94,045 110,260 126,474 131,694 147,909 

1 dia 63,693 82,496 96,719 110,942 115,521 129,745 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Através da Tabela 7, obtém-se a intensidade de precipitação para diferentes durações e 

períodos de retorno a partir das alturas pluviométricas obtidas pelo método de Kimbal, 

apresentado na Tabela 8. 

Tabela 8 - Intensidade de precipitação obtida pelo método de Kimbal 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

E
 D

E
 P

R
E

C
IP

IT
A

Ç
Ã

O
 (

m
m

/h
) 

Duração 
Períodos de retorno 

2 anos 5 anos 10 anos 20 anos 25 anos 50 anos 

5 min 92,08 119,26 139,81 160,38 166,99 187,56 

10 min 73,12 94,70 111,03 127,36 132,62 148,94 

15 min 63,19 81,84 95,95 110,06 114,60 128,72 

20 min 54,84 71,03 83,27 95,52 99,46 111,71 

25 min 49,29 63,84 74,84 85,85 89,39 100,40 

30 min 45,13 58,46 68,54 78,62 81,86 91,94 

1 hora 30,50 39,50 46,31 53,12 55,31 62,12 

6 horas 8,71 11,29 13,23 15,18 15,80 17,75 

8 horas 7,08 9,17 10,75 12,33 12,84 14,42 

10 horas 5,95 7,71 9,04 10,37 10,80 12,13 

12 horas 5,14 6,66 7,81 8,96 9,33 10,48 

24 horas 3,03 3,92 4,59 5,27 5,49 6,16 

1 dia 2,65 3,44 4,03 4,62 4,81 5,41 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Através da equação geral de chuva, juntamente com os parâmetros locais da equação 

obtidos pelo programa Plúvio 2.1, foi possível construir a Tabela 9 de intensidade de 

precipitação para diferentes durações e períodos de retorno assim como feito 

anteriormente com o método de Kimbal. 

Tabela 9 – Intensidade de precipitação obtida pela equação de chuvas intensas 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

E
 D

E
 P

R
E

C
IP

IT
A

Ç
Ã

O
 (

m
m

/h
) 

Duração 

Períodos de retorno 

2 anos 5 anos 10 anos 20 anos 25 anos 50 anos 

5 min 122,26 145,38 165,73 188,93 197,07 224,65 

10 min 98,31 116,90 133,26 151,91 158,45 180,63 

15 min 83,06 98,77 112,59 128,35 133,88 152,62 

20 min 72,40 86,09 98,14 111,87 116,69 133,03 

25 min 64,47 76,66 87,39 99,62 103,91 118,46 

30 min 58,31 69,34 79,05 90,11 93,99 107,15 

1 hora 38,33 45,57 51,95 59,23 61,78 70,42 

6 horas 11,04 13,13 14,97 17,06 17,80 20,29 

8 horas 8,95 10,65 12,14 13,84 14,43 16,45 

10 horas 7,60 9,04 10,31 11,75 12,25 13,97 

12 horas 6,65 7,91 9,01 10,27 10,72 12,22 

24 horas 3,98 4,74 5,40 6,16 6,42 7,32 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base na Tabela 9, construída a partir da equação de chuvas intensas com 

coeficientes interpolados para a cidade de Caetité, foi possível construir a respectiva 

tabela de alturas pluviométricas para diferentes durações e diferentes períodos de 

retorno (Tabela 10), semelhante à tabela 7 obtida pelo método de Kimbal. Pode-se 

verificar que os resultados encontrados foram maiores àqueles encontrados pelo outro 

método visto que a intensidade de precipitação obtida pela equação de chuvas é maior 

que a intensidade de precipitação obtida pelo método de Kimbal. Contudo não é 

possível afirmar, nesse trabalho, qual das metodologias fornece resultados mais precisos 

para o município de Caetité. 
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Tabela 10 - Altura pluviométrica obtida pela equação de chuvas intensas 

DURAÇÃO 

ALTURAS PLUVIOMÉTRICAS (mm) 

PÉRIODOS DE RETORNO (anos) 

2 (50%) 5 (20%) 10 (10%) 20 (5%) 25 (4%) 50 (2%) 

5 min 10,189 12,115 13,811 15,744 16,422 18,721 

10 min 16,385 19,483 22,210 25,318 26,409 30,106 

15 min 20,765 24,691 28,147 32,087 33,470 38,154 

20 min 24,133 28,696 32,712 37,291 38,897 44,342 

25 min 26,863 31,942 36,413 41,509 43,297 49,358 

30 min 29,157 34,670 39,523 45,055 46,996 53,574 

1 hora 38,328 45,575 51,954 59,226 61,777 70,425 

6 horas 66,252 78,779 89,806 102,376 106,786 121,733 

8 horas 71,626 85,169 97,090 110,681 115,448 131,608 

10 horas 76,028 90,404 103,058 117,483 122,544 139,697 

12 horas 79,790 94,877 108,157 123,296 128,608 146,609 

24 horas 95,627 113,707 129,623 147,767 154,133 175,707 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir das intensidades de precipitação obtidas pela equação de chuvas intensas e pelo 

método de Kimbal podem-se obter diferenças percentuais entre os dois métodos como 

apresentado na Tabela 11. Como a equação de chuvas intensas para Caetité foi obtida 

por interpolação entre equações de cidades próximas, pode-se admitir que os métodos 

apresentam uma boa relação, com diferenças percentuais médias entre 11% e 34%. 

Tabela 11 - Diferença de percentual entre a Equação de chuvas intensas e o método de Kimbal 

D
IF

E
R

E
N

Ç
A

S
 P

E
R

C
E

N
T

U
A

IS
 

(E
Q

U
A

Ç
Ã

O
 D

E
 C

H
U

V
A

S
/K

IM
B

A
L

) Duração 
Períodos de retorno 

2 anos 5 anos 10 anos 20 anos 25 anos 50 anos 

5 min 1,33 1,22 1,19 1,18 1,18 1,20 

10 min 1,34 1,23 1,20 1,19 1,19 1,21 

15 min 1,31 1,21 1,17 1,17 1,17 1,19 

20 min 1,32 1,21 1,18 1,17 1,17 1,19 

25 min 1,31 1,20 1,17 1,16 1,16 1,18 

30 min 1,29 1,19 1,15 1,15 1,15 1,17 

1 hora 1,26 1,15 1,12 1,11 1,12 1,13 

6 horas 1,27 1,16 1,13 1,12 1,13 1,14 

8 horas 1,26 1,16 1,13 1,12 1,12 1,14 

10 horas 1,28 1,17 1,14 1,13 1,13 1,15 

12 horas 1,29 1,19 1,15 1,15 1,15 1,17 

24 horas 1,32 1,21 1,18 1,17 1,17 1,19 

Média 1,30 1,19 1,16 1,15 1,16 1,17 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Além disso, com os valores de intensidade de precipitação obtidos pela equação de 

chuvas intensas e apresentados na Tabela 9, foi possível obter valores aproximados dos 

novos coeficientes médios de desagregação de chuvas para curta duração (Tabela 12). É 

possível observar que o valor encontrado para cada relação independe do período de 

retorno, como já previsto por Pfafstetter (1957) em seu estudo preliminar de chuvas 

intensas no Brasil, pois ao se fazer a razão entre a equação de intensidade de 

precipitação para diferentes durações, o único coeficiente que irá interferir no resultado 

é a própria duração. 

Tabela 12 - Coeficientes de desagregação obtidos pela equação de chuvas para Caetité - BA 

RELAÇÕES ENTRE DURAÇÃO 
COEFICIENTES MÉDIOS DE 

DESAGREGAÇÃO 

05min/30min 0,35 

10min/30min 0,56 

15min/30min 0,71 

20min/30min 0,83 

25min/30min 0,92 

30min/01 hora 0,76 

01 hora/24 horas 0,40 

06 horas/24 horas 0,70 

08 horas/24 horas 0,35 

10 horas/24 horas 0,56 

12 horas/24 horas 0,71 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pôde-se ainda realizar um comparativo entre os valores aproximados dos coeficientes 

médios de desagregação apresentados anteriormente na Tabela 12 e os coeficientes de 

desagregação de acordo com a CETESB (1979) como apresentado na Tabela 13. Essa 

tabela permite admitir pela validação das duas metodologias apresentadas para obtenção 

da relação IDF para Caetité, dada a grande proximidade dos resultados encontrados.  
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Tabela 13 - Comparativo entre os coeficientes preliminares de relação entre diferentes durações para Caetité – 
BA pela equação de chuvas e CETESB 

DURAÇÕES 
COEFICIENTES MÉDIOS 

OBTIDOS PELO ESTUDO 

COEFICIENTES DE ACORDO 

COM CETESB (1979) 

05min/30min 0,35 0,34 

10min/30min 0,56 0,54 

15min/30min 0,71 0,70 

20min/30min 0,83 0,81 

25min/30min 0,92 0,91 

30min/01 hora 0,76 0,74 

01 hora/24 horas 0,40 0,42 

06 horas/24 horas 0,70 0,72 

08 horas/24 horas 0,75 0,78 

10 horas/24 horas 0,80 0,82 

12 horas/24 horas 0,83 0,85 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6. CONCLUSÃO 

O clima da região de Caetité é caracterizado por um regime de chuva concentrado no 

período entre outubro e abril. As secas que afetam a região do semi-árido moldaram o 

comportamento da população com relação ao uso desse recurso e são de extrema 

importância para a formulação de políticas públicas. 

É possível notar, através das alturas pluviométricas analisadas, a inexistência de um 

padrão de precipitação para a cidade de Caetité, ocorrendo uma grande variação entre o 

menor e maior valor observado para as alturas pluviométricas máximas anuais. Mais de 

50% das precipitações máximas da série histórica ocorreram entre meses de novembro e 

janeiro. 

A curva apresentou um típico comportamento das curvas IDF, mostrando que quanto 

maior o tempo de retorno, maiores as chances de uma chuva de grande magnitude, e 

maior será sua intensidade em um período muito curto de duração. 

A equação de chuvas intensas apresenta um bom resultado, principalmente quando os 

valores dos parâmetros k, m, n e b são interpolados para a região em estudo. Mesmo 

com valores um pouco maiores de intensidade de precipitação pela equação de chuvas 

intensas comparado ao método de Kimbal, os dois modelos apresentam resultados 

dentro de uma margem considerada aceitável. 

Os coeficientes de desagregação obtidos por meio de estudos utilizando a equação de 

chuvas intensas para a cidade de Caetité independem do período de retorno, variando 

apenas de acordo com a duração da precipitação. Os valores obtidos dos coeficientes 

médios possuem elevada proximidade com os coeficientes informados pela CETESB 

(1979). 

Assim, os resultados encontrados permitem concluir pela admissibilidade das duas 

metodologias representativas da relação IDF para a cidade de Caetité. 

Os resultados encontrados podem ser úteis para compor a elaboração de um Plano de 

Drenagem, visto que a cidade de Caetité ainda não dispõe do mesmo, sendo esse plano 

essencial para reduzir riscos de perdas econômicas decorrentes das oscilações das 

precipitações pluviais, como problemas relacionados a inundações. Faz-se necessário a 

implantação de investimentos na infra-estrutura da região. 
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Vale salientar que os resultados obtidos através desse estudo devem ser 

complementados por novos estudos, visto que esses resultados são apenas conclusões 

preliminares. 

A partir do conhecimento do regime hidrológico da região é possível planejar projetos e 

programas de caráter social de modo a auxiliar a população em suas demandas. Medidas 

como a criação de açudes, barragens e cisternas em espaços públicos (praças/parques), 

hortas em escolas e formas alternativas de armazenagem de água no período chuvoso, 

de forma a conseguir garantir o uso desse recurso para fins não nobres em períodos de 

estiagem, são ações importantes a fim de garantir a segurança e conforto para a 

população local. Para a aplicação de soluções alternativas, como citado anteriormente, é 

necessário um estudo mais detalhado da precipitação e taxa de infiltração/evaporação 

local, bem como sugestões de espaços para implantação e o uso ao qual se deseja 

destinar esse recurso. 

Além disso, o conhecimento sobre o regime hidrológico pode contribuir para tomada de 

decisão de novos empreendimentos na região e melhores técnicas a serem adotadas 

pelos empreendedores. 

É importante que haja uma ampliação da rede de monitoramento meteorológico na 

região, de modo que novos estudos tenham acesso a dados cada vez mais confiáveis, 

possibilitando obter resultados ainda mais satisfatórios sobre a região. Além disso, 

recomenda-se que esse estudo seja atualizado tão logo novos valores para altura 

pluviométrica das chuvas de um dia estejam disponíveis em número suficiente, testando 

outras metodologias para obtenção das relações intensidade-duração-frequência para a 

cidade de Caetité - BA. 
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