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RESUMO  
O nordeste brasileiro sofre com episódios de seca desde o século XVI, com isso o conhecimento sobre 

o regime de precipitação se torna de grande importância. Os dados de precipitações podem influenciar 

na caracterização do clima local e nas atividades econômicas de uma região. A altura pluviométrica 

máxima associada a diversos tempos de recorrência é um dado importante para o desenvolvimento 

de obras hidráulicas. Visto que essas obras são projetadas pensando no futuro, é necessário um 

conhecimento de precipitações de projeto 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. O 

presente trabalho objetiva a construção da relação IDF para a cidade de Caetité-BA através de dados 

pluviométricos do Instituto Nacional de Meteorologia, considerando os estudos pioneiros de 

Pfafstetter (1957). Essa relação é construída por longa série de dados pluviométricos e modelada pelo 

método de Kimbal, onde obtém-se valores de alturas pluviométricas para chuvas de curta duração 

com períodos de retorno de até 50 anos.  

 

ABSTRACT 

The Brazilian Northeast suffers with drought occurrences since the 16th century. This makes the 

information about the precipitation regime to become highly important. The precipitation data may 

influence the characterization of the local weather and the economic activity from the area. The 

maximum rainfall height, associated with several recurrence times, is an important data for the 

development of hydraulic constructions. Since these constructions are designed for future purposes, 

it is necessary to define information about project precipitations as critical rain events. Commonly, 

project precipitations are acquired from the intensity-length-frequency relation (IDF, in Portuguese) 

and this relation is obtained from historical precipitation records. The present study aims to obtain 

the IDF relation for the city of Caetité, in the state of Bahia, Brazil, through rainfall data from the 

“Instituto Nacional de Meteorologia” (INMET), considering the pioneers studies of Pfafstetter 

(1957). The intensity-length-frequency relation is obtained by a wide rainfall height dataset and 

modelled by “Kimbal” method, in which rainfall heights values are obtained for shot-length rains 

with recurrence times of up to 50 years.  

Palavras-Chave – Análise temporal; chuva de projeto; precipitação.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

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

que a mesma interfere em 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. 

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 se defina uma chuva padrão máxima, denominada 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. 

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 IDF das chuvas da região.  

 

2. OBJETIVO 

 

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 - BA a partir de dados de 

precipitação da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, utilizando o 

método de Kimbal. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Caracterização da região 

 

O estado da Bahia está localizado no Sul da região nordeste do Brasil. Aproximadamente 69% 

do território estão inseridos no semiárido na qual se encontram distribuídos 417 municípios [IBGE 

(S.I.)]. O estado apresenta escassez de água, com chuvas irregulares e concentradas em um curto 

período do ano [LIMA et al. (2011)]. 
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O município de Caetité localiza-se no sudoeste do estado da Bahia, microrregião Guanambi, 

incluído no Polígono das Secas com características de cerrado e caatinga. Com altitude de 825 metros, 

o município possui Clima Tropical e ameno com temperatura média anual de 21,4ºC [IBGE (2013)]. 

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. 

 

3.2. Curva IDF pelo método de Kimbal para cidade de Caetité 

 

O INMET possui uma estação meteorológica operante desde o ano de 1961 no município de 

Caetité como apresentado na Figura 1. Os dados de precipitação pluviométrica utilizados no presente 

trabalho encontram-se disponíveis no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa, no 

site do INMET.  

 

 

Figura 1 - Vista da estação meteorológica de Caetité. 

 

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

dados registrados pela estação meteorológica. 

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. 

Para o estudo foi definido a utilização de uma série anual.  

A partir de um período de 56 anos de dados disponibilizados no site do INMET, entre os anos 

de 1961 e 2016, foram extraídos da base de dados as alturas pluviométricas diárias para cada ano de 

registro para a cidade de Caetité e dispostos em uma planilha no software EXCEL. Em seguida, 

selecionou-se a maior altura pluviométrica para cada ano de registro obtendo-se uma lista de valores 

de precipitação máxima anual e o mês ocorrido. Destaca-se que nesse período, por problemas não 
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registrados no sítio do órgão, 10 anos encontram-se sem registros das precipitações, totalizando então 

46 dados disponíveis para análise (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - 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 

 

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. 

Foi calculado a probabilidade acumulada (p) com que cada evento foi igualado ou superado e 

determinou-se o período de retorno para cada altura pluviométrica, de acordo com a equação 2, 

conforme Tabela 2. 

 

𝑝 =
𝑚

𝑁 + 1
   (1) 
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 𝑇𝑟 =
1

𝑝
 

 

Tabela 2 - Ordenação das alturas pluviométricas 

(2) 

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 

... ... ... ... 

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 

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 
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Os pares, período de retorno (eixo x) e altura pluviométrica da chuva de um dia (eixo y) 

geraram, pelo software EXCEL, gráficos para diferentes tipos regressão. Optou-se pelo gráfico da 

regressão que mais se adaptou aos pontos da amostra e obteve-se uma equação da curva de frequência 

das chuvas de um dia para a região. 

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 da CETESB (1979), descritos 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - 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 

 

Com a aplicação de coeficientes de desagregação, descritos na Tabela 3, as alturas 

pluviométricas das chuvas de 1 dia são transformadas em alturas pluviométricas de chuvas de 24 

(vinte e quatro) horas e essas em alturas pluviométricas de chuvas de curta duração. 

 

4. RESULTADOS 

 

Observando a Tabela 1, pode se verificar que a maior altura pluviométrica de chuva de um dia 

encontrada em toda a série histórica foi de 111,5 mm em 2007 e a menor de 37,6 mm em 1975. Já a 

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

aproximadamente, 69,2 mm.  

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 
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Período de retorno (anos) Período de retorno (anos) 

Período de retorno (anos) Período de retorno (anos) Período de retorno (anos) 

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. 

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 2, 3, 4 e 5 

respectivamente).  

     

 
 

 Figura 4 - Regressão potencial para precipitação de Caetité 

          

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 2), o que pode ser comprovado pelo valor obtido por R2 em cada um dos gráficos onde 

quanto mais próximo de 1 mais ajustado está, conforme apresentado na Tabela 4. 
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Figura 2 - Regressão logarítmica para precipitação de Caetité Figura 3 - Regressão linear para precipitação de Caetité 

Figura 5 - Regressão exponencial para precipitação de Caetité 
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Tabela 4 - Valor de R2 e equação gerada de cada regressão  
 

Tipo de regressão Valor de R2 Equação 

Regressão logarítmica 0,920 y=20,52ln(x)+49,47 

Regressão potencial 0,834 y=50,71x0,285 

Regressão linear 0,471 y=1,692x+61,53 

Regressão exponencial 0,372 y=60,39ℯ0,021𝑥  

 

 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 5, 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. 

 

Tabela 5- Alturas pluviométricas para diferentes períodos de retorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da Tabela 5, 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 

6. 

 

 

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 
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Tabela 6 - Intensidade de precipitação obtida pelo método de Kimbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

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.  

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. 

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. 

Vale salientar que os resultados obtidos através desse estudo devem ser complementados por 

novos estudos, visto que esses resultados são apenas conclusões preliminares. 

INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO (mm/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 
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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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