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Resumo – Comumente quando ocorrem chuvas intensas são divulgadas nos noticiários frases do 

tipo: “choveu nas últimas 24 horas mais do que o esperado para todo o mês”, decidiu-se investigar a 

frequência desse tipo de evento. Assim, foram avaliados eventos máximos de precipitação medidos 

em três postos pluviométricos, nas cidades de Aracaju (1037002), Maceió (Posto 935005) e Recife 

(0834005), analisando a ocorrência de precipitações acumuladas de diferentes durações (1 dia, 2 

dias e 3 dias) em diferentes proporções em relação à precipitação média mensal (50, 80 e 100%). 

Desta forma, verifica-se que, para eventos extremos, a média mensal não é uma boa referência para 

avaliação da importância das lâminas precipitadas.  

Abstract – Usually news releases of rainfall occurs when phrases as "it rained in the last 24 hours 

longer than expected for the month," decided to investigate the temporal distribution of this type of 

event.  Thus, we evaluated maximum precipitation events measured three climatic stations in the 

cities of Aracaju (1037002), Maceió (0935005) and Recife (0834005) analyzing the occurrence of  

accumulated rainfall of different durations (1 day, 2 days and 3 days)  in different proportions in 

relation to average monthly rainfall (50, 80 and 100%). Thus, it appears that for extreme events, the 

average monthly is not a good benchmark for assessing the importance of the blades hasty. 

Palavras-Chave – Dias Chuvosos, Precipitação Média, Precipitações Máximas 

 

 

 

1 INTRODUÇAO 

O comportamento dos elementos climáticos como a precipitação, é um freqüente objeto de 

estudo, pois possui um vasto ramo de interpretação, ocorrendo também simulações para se antecipar 

a determinados eventos que possam causar estragos.  
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O dimensionamento de drenos, barragens e obras de proteção contra cheias, erosão hídrica e 

entre outros projetos hidráulicos, requer o estudo das precipitações intensas, ocorridas no local de 

interesse, para definição da chuva de projeto, a partir da qual é definida a vazão a ser utilizada. 

Já nos estudos hidrológicos, necessita-se, além do conhecimento das precipitações máximas 

observadas nas séries históricas, da previsão das precipitações máximas que possam vir a ocorrer na 

localidade com determinada frequência (VILLELA e MATTOS, 1975). A relação entre estes 

parâmetros deve ser obtida a partir da análise das observações das chuvas intensas durante um 

período de tempo suficientemente longo e representativo dos eventos extremos (BERTONI e 

TUCCI, 1993). 

A caracterização dessa variabilidade temporal das chuvas intensas é, ao longo de sua duração, 

imprescindível para quantificar adequadamente os efeitos ocasionados, de modo especial, ao 

controle do escoamento superficial principalmente em áreas urbanas (CRUCIANI ET AL., 2002; 

BEIJO ET AL., 2003). 

Pois, nessas regiões, os eventos extremos máximos podem provocar inundações, que causam 

grandes prejuízos materiais, sociais e de saúde pública, destruindo bens, desabrigando populações e 

propiciando a disseminação de doenças (MENESCAL et al, 2001). 

Possíveis falhas na disponibilidade desses dados hidrológicos ocasionam problemas no 

dimensionamento de estruturas e diretrizes de controle, resultando em grandes custos de 

investimentos para a sociedade ou obras que não atendem a esses eventos.  

Quando ocorrem precipitações intensas é comum anunciar nos noticiários dados 

pluviométricos e levantamentos estatísticos que costumam informar a quantidade de chuva ocorrida 

em relação à média mensal.  

As informações acerca de precipitações máximas ocorridas são apresentadas em comparações 

informando a lâmina precipitada em relação à média mensal, como uma referência a importância do 

evento. Nesta conta, o noticiário divide a precipitação média mensal pelo número de dias do mês e 

utiliza este valor como referência. Entretanto, não são considerados, nesta conta, os dias sem chuva 

nem tampouco os dias em que a chuva não atinge valores significativos, induzindo aos leitores 

conclusões errôneas.  

Na Figura 1 observa-se algumas noticias com esses dados, comumente divulgados. Desta 

forma, este trabalho procura fazer uma análise estatística da magnitude dos eventos extremos em 

relação à média mensal e a freqüência de ocorrência dos eventos extremos em cada dia do ano, 

tendo como referência a média mensal. 
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Figura 1 – Noticias em jornais sobre a precipitação em algumas cidades 

 

2 OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é analisar os dados das séries diárias de pluviometria que 

atingem diferentes proporções em relação à precipitação média mensal (50, 80 e 100%). Essa 

comparação é realizada para volumes medidos em 1 dia, e também o acumulado para 2 e 3 dias 

consecutivos, para três capitais: Aracaju, Maceió e Recife, dos estados de Sergipe, Alagoas e 

Pernambuco respectivamente.  

 

3 METODOLOGIA 

Os postos com dados pluviométricos diários foram localizados nas cidades de Aracaju/SE, 

Maceió/AL e Recife/PE. O levantamento de dados hidrológicos foi realizado através do acesso aos 

dados disponibilizados via web pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2005). Foram inventariados 

3 postos pluviométricos na cidade de Aracaju, 5 postos localizados na cidade de Maceió, e 8 postos 

em Recife. Os postos pluviométricos inventariados foram avaliados a partir da análise do gráfico de 

Gantt, gerados com auxílio do programa de Manejo de Dados Hidrológicos (FAN, 2011).  Foram 

escolhidas para cada município as estações com maiores períodos de registros de volume 

precipitado em cada dia.  

As estações escolhidas foram os postos com numeração de 0935005, 0834005 e 1037002 que 

correspondem a bacias hidrográficas situadas próximas a três capitais do nordeste brasileiro Maceió, 

Recife e Aracaju. Essas duas últimas cidades foram escolhidas por apresentarem características 

urbanas próximas a da cidade foco do trabalho, Maceió. Na Figura 2 apresenta-se a localização das 

estações pluviométricas utilizadas na análise. 

A série de precipitações diárias do posto Maceió, correspondentes ao período de 82 anos, 

enquanto que a de Aracaju é de 65 anos e Recife 45 anos. Foram analisados dados diários de 
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precipitação expressa em altura de lâmina d’água (mm), estando dentro da faixa recomendada pela 

Organização Mundial de Meteorologia, que é, segundo Pinto (1999), de 30 anos. 

 

 

Figura 2 – Localização das estações pluviométricas utilizadas na análise 

 

Foi possível, através destes dados, fazer análises estatísticas para estudar a freqüência dos 

eventos máximos.  O procedimento de análise consiste em três etapas: 

 Determinou-se a precipitação máxima acumulada para as durações de 1 dia, 2 dias e 3 

dias, para cada mês do ano; 

 Comparação das precipitações máximas, para as durações analisadas, com a 

precipitação média mensal; 

 Análise da frequência de observação da precipitação máxima em relação a uma fração 

(50%, 80% e 100%) da precipitação média mensal. 

Nos períodos de falha, os valores não foram contabilizados. Essa metodologia foi igualmente 

repetida para os três postos em estudo. 
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4 RESULTADOS 

Através da manipulação dos dados disponíveis foi possível a elaboração de tabelas para a 

comparação entre os valores obtidos. Na primeira etapa, foram observados os dados cuja 

precipitação máxima correspondente a um dia superasse a precipitação média mensal histórica, 

observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resultados da comparação para 1 dia de chuva comparado a média em cada mês do ano 
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Pmáx 1 dia maior 50% média 98 13,7% 164 18,0% 52 10,0% 

Pmáx 1 dia maior 80% média 41 5,7% 74 8,1% 21 4,0% 

Pmáx 1 dia maior 100% média 21 2,9% 45 5,0% 16 3,1% 

Total de registros máximos diários 715 909 519 

 

Nessa tabela, percebe-se que existem casos em que a precipitação de um dia corresponde a 

alguma porcentagem significativa da média mensal da precipitação. A medida que essa 

porcentagem cresce o número a incidência desses eventos diminui. Foi o que ocorreu em todas as 

cidades analisadas. 

Em Maceió, Aracaju e Recife, o fato de que a precipitação máxima ocorrida em somente um 

dia atinja valores maiores que 50% da média mensal variou de 10 a 20%, quando a porcentagem 

aumentou para 80% a ocorrência diminuiu para valores entre 4 e 8%, alcançando cifras de menores 

que 5% quando analisados os eventos em que choveu em somente 1 dia mais do que 100% em 

relação a média mensal. 

Esses valores, apesar de serem baixo, despertam o interesse, pois pode-se deduzir que o 

impacto causado por uma precipitação que em um único dia supere o que seja esperado para um 

mês inteiro, trate-se de volumes consideráveis que podem levar por exemplo a formação de 

inundações e deslizamento de barreiras. Embora essas ocorrências sejam maiores em meses 

considerados não chuvosos, onde a média pluviométrica é menor. Esses percentuais foram gerados 

considerando todo os meses do ano. 

Observa-se também que não só nessa análise, como também nas que serão mostradas a seguir, 

a cidade de Maceió apresentou sempre os maiores valores, esse caso pode ser atribuído ao tamanho 

da serie que foi analisado, o correspondente a 82 anos, quase o dobro do analisado para a cidade de 
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Recife, e ainda com uma considerável diferença em relação ao posto situado em Aracaju, com 65 

anos disponíveis. 

Já a Tabela 2 apresenta a comparação da precipitação máxima acumulada em dois dias 

consecutivos em relação à média mensal também considerando as frações de 50%, 80% e 100% em 

relação a precipitação média mensal. 

 

Tabela 2 - Resultados da comparação para 2 dias de chuva comparado a média em cada mês do ano. 
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Pmáx 2 dias maior 50% média 163 22,8% 252 27,7% 104 20,0% 

Pmáx 2 dias maior 80% média 71 9,9% 121 13,3% 39 7,5% 

Pmáx 2 dias maior 100% média 42 5,9% 80 8,8% 29 5,6% 

 

Observa-se que em Aracaju, quando a precipitação foi acumulada por dois dias consecutivos, 

em cerca de 23% dos casos esse volume acumulado apresentava valores maiores que 50% que a 

média mensal, ou seja, em dois dias choveu o que equivale a metade do que normalmente chove em 

todo o mês. Quando analisado os valores que superavam 80% da média mensal, conclui-se esse fato 

ocorria aproximadamente em 10% dos eventos e quando foram comparados a valores maiores que 

100% da média mensal, quase 6%. 

Valores semelhantes foram obtidos no posto Recife, onde 20% das precipitações acumuladas 

para dois dias eram maiores que 50% da média mensal, 7,5% eram superiores a 80% da média 

mensal e 5,6% eram maiores que 100% dessa mesma média. 

Maceió, apresentou os maiores valores em relação aos outros postos. Foi observado que cerca 

de 30% das precipitações acumuladas em dois dias forma maiores que 50% da média mensal. Ou 

seja, durante todo o ano, cerca mais de ¼ das precipitações ocorridas em dois dias seguidos são 

suficientes para acumular um volume correspondente a metade do que geralmente costuma 

precipitar naquele determinado mês.  

Passe-e, então, a considerar a variabilidade temporal da precipitação. Pois, se um mês tem a 

média mensal de 116 mm, esse volume não estará igualmente distribuído nos dias do mês, ou seja, 

essa precipitação ocorrerá em poucos dias, causando um maior impacto na sua ocorrência. Por isso 

que a importância de considerar os dias chuvosos quando se analisa a precipitação. 

Numa tentativa de comprovar ainda mais a importância dos dias chuvosos, optou-se por 

analisar a chuva acumulada para três dias consecutivos, pois eventos em que ocorre chuva em 
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quatro, cinco ou mais dias são mais improváveis de ocorrer, portanto não foram analisados nesse 

estudo.  

Repetindo o mesmo procedimento para os três postos em analise, só que agora acumulando  

três dias consecutivos de chuva. Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Resultados da comparação para 3 dias de chuva comparado a média em cada mês do ano. 
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Pmáx 3 dias maior 50% média 167 23,4% 308 33,9% 148 28,5% 

Pmáx 3 dias maior 80% média 75 10,5% 151 16,6% 56 10,8% 

Pmáx 3 dias maior 100% média 44 6,2% 106 11,7% 34 6,6% 

 

Constata-se que todos os valores da tabela aumentaram em comparação com as tabelas 

anteriores, atingindo um mínimo de 6% em todos os casos. 

 Numa precipitação acumulada em três dias, Aracaju, Maceió e Recife obtiveram uma 

freqüência de maior que 20% nas precipitações que superam mais da metade da média mensal, 

atingindo em Maceió quase 34%. Já quando observado se o volume acumulado era maior que 80% 

da média mensal esse valor reduziu para 10,5% em Aracaju, 10,8% em Recife e 16,6% em Maceió. 

Para lâminas precipitadas maiores que 100% da media mensal, Maceió obteve um registro desse 

fato em 11,7% dos casos, enquanto que Recife e Aracaju em torno de 6%. 

Percebe-se assim que as precipitações que ocorrem em três dias consecutivos atingem valores 

maiores que a media mensal em mais de 1/5 das precipitações ocorridas no ano.  

Como já foi dito, essas análises anteriormente mostradas foram realizadas levando em 

consideração os períodos chuvosos e secos que ocorrem no ano. Assim, decidiu-se analisar somente 

o período não chuvoso, que é coincidente para as três cidades em analises, que são os meses de 

novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Os resultados foram organizados na Tabela 4.  
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Tabela 4 - Resultados da análise da precipitação para o perido chuvoso, apenas. 
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Pmáx 1 dia maior 50% média 67 68,4% 88 53,7% 34 65,4% 

Pmáx 1 dia maior 80% média 29 70,7% 51 68,9% 17 81,0% 

Pmáx 1 dia maior 100% média 15 71,4% 33 73,3% 12 75,0% 

Pmáx 2 dias maior 50% média 84 51,5% 113 44,8% 53 51,0% 

Pmáx 2 dias maior 80% média 51 71,8% 73 60,3% 26 66,7% 

Pmáx 2 dias maior 100% média 31 73,8% 52 65,0% 22 75,9% 

Pmáx 3 dias maior 50% média 86 51,5% 129 41,9% 66 44,6% 

Pmáx 3 dias maior 80% média 53 70,7% 87 57,6% 33 58,9% 

Pmáx 3 dias maior 100% média 32 72,7% 64 60,4% 24 70,6% 

 

A primeira vista, percebe-se como os números mostrados nas porcentagens aumentaram tanto 

em todas as cidades como para todos os volumes comparados, embora os valores dos registros 

tenham sido menores. 

Outra observação, que ao contrario dos resultados das tabelas anteriores para cada dia 

acumulado, um, dois ou três, os valores crescem a medida que se compara com uma proporção 

menor da média. 

Em Aracaju, percebe.se que o caso que ocorre com mais freqüente corresponde ao caso onde a  

precipitação acumulada por dois dias que é maior que 100% da média mensal, uma porcentagem de  

74%, o equivalente há 31 registros. Ou seja, no período de novembro a fevereiro é comum chover 

em dois dias o que é esperado para todo o mês. 

Já em Maceió, nota-se que os maiores volume precipitados ocorrem, geralmente em um único 

dia. Em 73,3% dos casos, no período chuvoso, precipita o valor equivalente a média mensal. 

Ocorrendo assim, chuvas de alta intensidade, com laminas de água elevadas, e em durações 

pequenas. 

Na cidade de Recife, a maior freqüência também é encontrada para um volume de chuva que 

precipita em um dia mais do que 80% da média mensal. Esse caso atingiu um valor de 81%. 

Apresentando assim, chuvas também bastante intensas e de durações também pequenas. 

No período analisado, percebe-se que as precipitações acumuladas em um único dia, possuem 

uma freqüência entre 50% e 80%  quando comparados com 50, 80 e 100% da média mensal. E nas 

três cidades analisas em mais de 70% dos casos, chove em um único dia mais do que a média 

mensal. Por isso, são frequentes, nessa época, vários casos de inundações nas cidades. 
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Quando o volume foi acumulado em dois dias, em Maceió a freqüência caiu para os três tipos 

de comparação em relação a media mensal, já Aracaju, aumentou, possuiu uma freqüência acima de 

70% quando em confronto com 80 ou 100% da média mensal. Em Recife houve um aumento 

progressivo quando comparado a média, 51% das precipitações com essas características, ocorreram 

com volumes superiores a 50% da média, 67% com volumes superiores a 80% da media e 76% com 

volumes superiores acima de 100%. 

Na etapa do cálculo para o volume aglomerado em três dias, obteve-se a maior freqüência em 

ambas as cidades, para volumes que superam em 100% o valor da média mensal, estando somente 

em Maceió fora da casa dos 70%, com apenas 60%, enquanto que Recife e Aracaju apresentam 71 e 

72,7%, respectivamente. 

É claro que quando ocorre precipitações que superam em um único dia a media mensal, nesse 

determinado mês e ano o valor da média das precipitações cresce também, não significando que se 

choveu tudo em um único dia, não haverá mais chuva ao longo do mês. Comprova-se que é comum 

que ocorra chuvas com lâminas elevadas e que a cidade deveria estar preparada para esses 

acontecimentos. 

 

5 CONCLUSÃO 

A partir destas análises, verifica-se que não é possível fazer uma análise direta da importância 

de um evento extremo (em relação à sua magnitude), considerando, somente, a precipitação média 

mensal, como é apresentado no noticiário. Observa-se, portanto, que a precipitação mensal pode 

concentra-se em poucos dias de chuva.  

Quando analisados os dados em cada ano, percebeu-se que o volume de chuva acumulado 

para três dias atingiam valores correspondentes a 50% da precipitação mensal em pelo menos 30% 

dos casos analisados, para um acúmulo de dois dias, ocorreu no mínimo em 20% dos casos, e para 

um dia, 10%.  

No período não chuvoso, houve outra constatação, que é bastante comum chuvas de grande 

intensidade e baixa duração, ou seja, que em poucos dias chove o que é esperado para todo o mês. 

Em cidades como Recife, ocorreu muitos casos onde a chuva em um único dia ultrapassou em 

100% a média mensal, cerca de 75% dos casos. E quando as chuvas foram acumuladas para dois 

dias, percebeu-se que essa situação cresceu em 1%, acontecendo em 76% das precipitações. 

Nesses mesmos meses, o comportamento foi semelhante para as cidades de Maceió e Aracaju 

nos meses analisados (novembro, dezembro, janeiro e fevereiro). Em Maceió, a maior freqüência foi 

para precipitações ocorridas em um único dia com intensidade que superam a média em 100%. Já 

para Aracajú, a situação que mais se repetiu foi quando as precipitações ocorreram em dois dias 
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consecutivos que ultrapassaram em mais de 100% da precipitação média do mês, com 74% de 

ocorrência. 

Então, contata-se que a precipitação media mensal não pode servir de parâmetro com a 

provável chuva diária que poderia ocorrer, pois essas chuvas nos meses chuvosos não se distribuem 

igualmente, pelo contrário, concentra-se em poucos dia, e alguns casos em um único dia.  
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