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RESUMO – O presente trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados obtidos na analise dos 
eventos de precipitação registrados numa estação pluviográfica instalada na Estação Ecológica do 
Seridó Potiguar durante o período de sete anos (2002-2008). Os dados foram medidos num intervalo de 
tempo de cinco minutos. As séries históricas de precipitação foram analisadas e manipuladas em 
planilha eletrônica com o objetivo de identificar as variáveis associadas aos padrões temporais de 
ocorrência dos eventos. Foram analisados 457 eventos, o que possibilitou observar o seguinte: a) 
aproximadamente 70% dos eventos registraram lâmina precipitada inferior a 10 mm, o que caracteriza 
eventos de baixa magnitude (pulsos). Por outro lado, 21 eventos de baixa freqüência exibiram 
intensidades máximas acima de 90 mm/h. Com relação ao coeficiente de avanço do evento, observou-
se uma prevalência no primeiro quartil da chuva (42%). Além disso, a análise de freqüência dos dados 
utilizando séries parciais permitiu o ajuste de um conjunto de equações IDF características do local.    

 

ABSTRACT – The present study aims to present obtained results on observed precipitation events 
analysis recorded by an automatic bucket rain installed at Seridó Ecologic Station during a period of 
seven years (2002-2008). Rainfall data was recorded in 5 minutes interval. Observed precipitation time 
series were analyzed and processed using an electronic spreadsheet with the aim to identify timing 
rainfall variables events. 457 rainfall events were analyzed, which allowed observing the following: a) 
approximately 70% of the events heights were less than 10 mm, which characterizes events of low 
magnitude (pulses). 21 less-frequent events exhibited maximum intensities higher than 90 mm/h. 
Obtained results concerning to the rainfall advance coefficient, it was observed that the highest rainfall 
rate occurred at the first quartile (42%). Finally, time series frequency analysis by using partial series 
allowed obtaining a group of IDF fitted local equations.      
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1. INTRODUÇÃO 

 

A relevância de estudos abordando o padrão da distribuição temporal dos eventos de 

precipitação na região semi-árida pode ser justificada pelo fato de ser a precipitação um fator chave no 

desenvolvimento sócio-econômico e ambiental da região. Na região semi-árida, a precipitação se insere 

num contexto da alta sazonalidade e irregularidade na distribuição inter e intra-anual. Assim, uma 

melhor compreensão do padrão temporal dos eventos na região pode ser bastante útil no planejamento 

de estratégias de uso e gestão dos recursos hídricos. Além disso, vale ressaltar a importância do regime 

de precipitação numa região altamente susceptível à presença de água.  

A necessidade de estudos sistemáticos envolvendo dados de precipitação numa escala temporal 

mais precisa possibilita determinar propriedades dos eventos, tais como duração, intensidade, etc., que 

possa ser usada na melhor compreensão dos processos climáticos (Dunkerley, 2008). 

A região semi-árida do Nordeste tem sido nos últimos anos objeto de estudos enfocando os 

processos hidrológicos e sua relação com as características geográficas e climáticas. Uma das suas 

principais características com relação aos recursos hídricos é a falta de regularidade espacial e temporal 

na distribuição das chuvas. O semi-árido do Nordeste compreende a área delimitada pela isoieta de 800 

milímetros. Com uma superfície de aproximadamente 1,0 milhão de quilômetros quadrados, 25% da 

área apresenta pluviometria anual inferior a 600 mm. A presença de uma zona seca é resultado de 

fatores climáticos em escala regional que produzem uma alta irregularidade na distribuição temporal da 

chuva. Os coeficientes de variação dos totais anuais situam-se entre 0,25 e 0,40. 

Além disso, o semi-árido apresenta mecanismos bem específicos de geração do escoamento 

superficial associado ao evento chuvoso. Na sua maioria, os cursos d’água nas pequenas bacias 

apresentam caráter temporário, permanecendo ativos por um certo período de tempo após o término do 

período chuvoso, dada a pequena capacidade de armazenamento da água na bacia. 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo envolvendo a analise das características dos 

eventos de precipitação registrados numa estação pluviográfica no semi-árido Potiguar. Os dados foram 

registrados num intervalo de tempo de cinco minutos durante um período de sete anos. 

Num estudo anterior, foi analisado o efeito da sazonalidade na distribuição da precipitação ao longo do 

ano. Para isso, foi utilizado o Índice de Concentração da Precipitação (ICP), (Oliver, 1980). Os 

resultados obtidos indicaram alta concentração sazonal da chuva num período curto do ano. Dessa 
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forma pode-se dizer que os eventos de maior magnitude se concentram em poucos dias ao longo do ano 

(Moreira et al., 2004). 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados obtidos na analise de 457 eventos de 

precipitação observados numa estação pluviográfica automática instalada na Estação Ecológica do 

Seridó Potiguar, região semi-árida durante o período de sete anos (2002-2008). Os dados foram 

medidos num intervalo de tempo de cinco minutos. 

 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Este trabalho utilizou os dados contínuos de precipitação observada em uma estação 

pluviográfica instalada na área da Bacia Experimental de Serra Negra do Norte – BESSN. A BESSN 

foi implantada em 2002 na Estação Ecológica do Seridó/IBAMA, situada na região semi-árida do 

estado do Rio Grande do Norte. A referida bacia tem área igual a 4,17 km2 e está inserida numa área de 

preservação ambiental. 

O pluviógrafo utilizado neste estudo possui uma resolução de 0,254 mm. Os dados medidos são 

registrados digitalmente num registrador (datalogger) cuja função é armazenar os dados medidos 

obedecendo aos padrões estabelecidos previamente pelo usuário. Neste estudo, os dados de 

precipitação foram registrados obedecendo ao intervalo de cinco minutos durante um período de sete 

anos, entre os anos de 2002 e 2008.  

Uma vez medidos e registrados, os dados de precipitação foram transferidos a um PC e 

manipulados utilizando a planilha eletrônica MS Excel. A análise dos dados foi realizada com o 

objetivo de caracterizar os eventos observados. Assim, a identificação e separação dos eventos neste 

estudo foram estabelecidos levando em conta os seguintes critérios: 

• O intervalo de tempo mínimo entre eventos foi estabelecido em 30 minutos, o que significa 

que registros com intervalos menores foram considerados no mesmo evento; 

• Para que fosse considerado um evento o registro deveria ser maior que 1,016 mm;  

• O intervalo de tempo entre registros foi de cinco minutos.  

Assim, a analise dos registros permitiu inicialmente identificar cada evento. Alem disso, 

possibilitou determinar variáveis relacionadas com as características temporais do evento chuvoso, tais 

como a lâmina total precipitada, duração, intensidades máxima e média, além do instante de ocorrência 

da intensidade máxima no evento. Dessa forma, possibilitou a determinação do coeficiente de avanço 

do evento, que identifica a ocorrência da intensidade máxima ao longo da duração da chuva. 
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Uma vez que os registros foram obtidos automaticamente, sua análise também permitiu observar 

e organizar informações relacionadas com o horário de ocorrência de cada evento. 

 

 

Relação intensidade-duração-frequência 

Um conjunto de relações do tipo IDF (intensidade-duração-freqüência) foi obtida a partir da 

analise dos dados das séries temporais observadas na estação pluviográfica durante o período de 

estudo. Para tanto, foram compostas séries parciais das precipitações máximas a partir da seleção dos 

maiores registros com diferentes durações. As durações utilizadas neste trabalho foram as seguintes: 5 

min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 60 min e 120 min. Observou-se que para os eventos com duração 

acima de 120 min não foram identificados acréscimos significativos.  

Uma vez obtidas as lâminas máximas anuais mediante a análise de freqüência, os dados foram 

convertidos em intensidades máximas. A distribuição probabilística de Gumbel foi testada aos dados 

observados, tendo sido verificado um ajuste satisfatório.  

A equação que relaciona a intensidade, duração e freqüência da precipitação (equação IDF), foi 

desenvolvida a partir da sua expressão geral, 

n

m

bt
kT

i
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=
                   (1) 

onde i  é a intensidade máxima (mm/h) para uma certa duração, t é o tempo de duração da chuva 

em min; e k, b, m e n são parâmetros empíricos. 

A equação (1) pode ser escrita da seguinte forma, 

nbt
C

i
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=
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Para a determinação dos parâmetros da equação IDF, as curvas geradas pela equação acima 

foram transformadas em retas mediante a seguinte transformação, 

)ln(logln btnCi +−=  
A constante b foi determinada empregando o método de tentativa e posterior verificação do nível 

de ajuste. Assim, uma vez obtidos os gráficos ln(i) versus ln(t+b), foi feita a estimativa dos valores do 

coeficiente angular (n) e linear (ln C) associados ao período de retorno utilizando análise de regressão 

simples. A partir daí, foram estimados os parâmetros k e m empregando o  método dos mínimos 

quadrados, conforme a seguinte expressão, 

)ln(logln btnCi +−=                  (3) 
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onde ln(k) e m os coeficientes linear e angular da reta, respectivamente. 

 

 

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos correspondem a serie temporal de precipitação observada durante um 

período de sete anos, onde foram observados um total de 457 eventos, com um total precipitado que 

somou 4.799,28 mm. A soma total dos registros sem considerar os critérios de estabelecimento dos 

eventos citados anteriormente foi de 5.047,69 mm. Pode-se verificar que 95,08% dos registros foram 

considerados neste estudo, enquanto que os restantes (4,92%) não cumpriram os critérios mencionados. 

Os 457 eventos observados ocorreram num total de 341 dias. 

Do total de eventos observados, 47,70% apresentaram precipitação inferior a 5 mm, 68,27% 

inferior a 10 mm e 92,34% inferior a 30 mm.  Com relação às durações, elas se apresentaram menores 

que 60 minutos para 56,67% dos eventos. 77,90% dos eventos tiveram duração inferior a 100 minutos, 

enquanto que 90, 81% tiveram duração inferior a 180 minutos. 

As chuvas foram analisadas quanto à sua intensidade utilizando-se a classificação de Tokay e 

Short (1996), apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 – Classificação da chuva quanto a sua intensidade segundo Tokay e Short (1996) 

Classificação Intensidade (mm/h) 
Muito Fraca < 1 
Fraca 1 � I < 2 
Moderada 2 � I < 5 
Forte 5 � I < 10 
Muito Forte 10 � I < 20 
Extrema I � 20 

 

Como pode ser observado na Tabela 2, existe uma prevalência de eventos moderados (123), 

fortes (127) e muito fortes (99). Por outro lado, a ocorrência de eventos classificados como fracos e 

muito fracos foi de apenas 8,75% do total. Além disso, os eventos que se enquadraram na categoria 

extrema representaram 14,88% do total.  
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Tabela 2 – Classificação das chuvas da BESNN quanto a sua intensidade. 

Classificação Número de eventos Freqüência (%) 
Muito Fraco 4 0,88 
Fraco 36 7,88 
Moderada 123 26,91 
Forte 127 27,79 
Muito Forte 99 21,66 
Extrema 68 14,88 

 

O Coeficiente de Avanço da chuva (r) é um parâmetro que define a localização relativa do 

instante de máxima intensidade dentro do período de duração. Esse conceito foi inicialmente 

introduzido por Huff (1967), que classificou os eventos de precipitação em 4 diferentes grupos levando 

em conta o quartil (quadrante da duração do evento) em que ocorreu a intensidade máxima. De acordo 

com Dunkerley (2008), o valor deste parâmetro varia em função do mecanismo de formação da chuva 

(frontal, convectiva, etc). Para Acreman (1990), na maioria dos eventos a lâmina precipitada no último 

quartil em geral final é de pequena magnitude. 

Com relação ao coeficiente de avanço da chuva, os eventos analisados apresentaram uma 

prevalência do primeiro e do segundo quartil, conforme apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Classificação dos eventos analisados segundo critério de Huff (1967). 

Classificação Número de eventos Freqüência (%)  
1º Quartil 194 42,45 
2º Quartil 149 32,60 
3º Quartil 81 17,72 
4º Quartil 33 7,22 

 

A Tabela 4 apresenta os parâmetros da equação IDF obtidos em função do período de retorno. 

Alem disso, foi ajustada uma expressão geral englobando o conjunto dos dados. O valor ajustado do 

parâmetro b foi igual a sete.  
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Tabela 4 – Equações IDF obtidas utilizando as séries temporais de precipitação (2002-2008) registradas 

na da estação automática instalada na BESSN. 
 

Parâmetros Período de 
Retorno  Ln C N C 

Equação IDF 

2 2,8455 0,6503 17,210 6503,0)7(
21,17

+
=

t
i  

5 2,8094 0,6498 16,600 65,0)7(
6,16

+
=

t
i  

10 2,7566 0,6492 15,746 649,0)7(
746,15

+
=

t
i  

15 2,6599 0,6482 14,295 648,0)7(
29,14

+
=

t
i  

20 2,6269 0,6479 13,831 648,0)7(
83,13

+
=

t
i  

25 2,5829 0,6476 13,235 647,0)7(
23,13

+
=

t
i  

50 2,5179 0,6473 12,403 647,0)7(
4,12

+
=

t
i  

75 2,398 0,6476 11,001 647,0)7(
11

+
=

t
i  

100 2,2204 0,6507 9,211 651,0)7(
21,9

+
=

t
i  

K M n   
Equação     

Geral 8,5 0,158 0,649 649,0

158,0

)7(
5,8
+

=
t

T
i  
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4. CONCLUSÕES 
 

O estudo das séries temporais de precipitação registradas na estação pluviográfica instalada na 

BESSN, em Serra Negra do Norte-RN, possibilitou analisar o padrão temporal de 457 eventos. Uma 

análise dos eventos demonstrou que aproximadamente 70% dos eventos registraram lamina precipitada 

inferior a 10 mm, o indica uma prevalência de eventos de baixa magnitude (pulsos). Além disso, 

observou-se que a maioria dos eventos se caracterizou por uma intensidade média variando entre 5 e 10 

mm/h. [____] eventos extremos produziram intensidades máximas acima de 90 mm/h. Com relação ao 

coeficiente de avanço do evento, observou-se uma prevalência no primeiro quartil do evento (42%). 

Alem disso, a analise de freqüência dos dados utilizando séries parciais permitiu o ajuste de um 

conjunto de equações IDF para o local.    

Veja a quantidade de eventos com imax maior que 90 mm/h na planilha e preencha o espaço do 
colchete. 
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