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Estudo de critérios para separação de eventos chuvosos 

Lucas Matias Uchôa 1 & Marllus Gustavo Ferreira Passos das Neves 2 

RESUMO – Projetos em manejo de águas pluviais necessitam da definição de características 

importantes da precipitação, principal entrada para simulação de eventos de escoamento em áreas 

urbanas. Sabendo que tais eventos devem ser definidos por critérios objetivos, este artigo mostra os 

resultados de um estudo do critério para separar eventos denominado tempo entre eventos. Foram 

utilizados dados registrados ao longo de seis anos, em um pluviômetro de báscula. Os passos foram: 

(1) variação do valor do critério tempo entre 5 e 605 minutos, com passo de 20 minutos, mantendo-

se fixos a precipitação total mínima de 0,4 mm, e a intensidade média mínima de 3 mm.h-1; (2) análise 

das variações percentuais relativas do número de eventos separados em função da variação do valor 

do critério tempo entre eventos; (3) escolha de cinco valores do tempo entre eventos para um estudo 

mais detalhado via análise exploratória de dados (estatística descritiva e diagramas de caixa), 

observando precipitação total, a duração e a intensidade média. Os resultados mostraram que a 

precipitação total se torna estável a partir do tempo entre eventos igual a 450 minutos, a duração se 

mostrou pouco sensível à mudança, e a intensidade média estabilizou-se após 500 minutos. 

ABSTRACT– Stormwater management projects require definition of important rainfall parameters, 

main input for runoff events simulation in urban areas. Knowing that such events must be defined by 

objective criteria, this paper shows the results of study of a events separation criteria called time 

between events. Six years recorded data from a tipping-bucket rain gauge were used at three phases: 

(1) variation of time between events value from 5 to 605 minutes, with step equal to 20 minutes,  

keeping minimum total precipitation of 0.4 mm and minimum average intensity of 3 mm.h-1; (2)  

analysis of the percentage variations of the number of separated events as a function of variation of 

the values of time between events ; (3) choice of five values of the time between events for detailed 

study through exploratory data analysis (descriptive statistics and boxplots), observing total rainfall, 

duration and average intensity. Results showed that the total rainfall becomes stable from time 

between events equal to 450 minutes, duration was not sensitive to change, and average intensity 

stabilized after 500 minutes. 

Palavras-Chave – Separação de eventos, manejo de águas pluviais, chuva de projeto 
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1. INTRODUÇÃO 

No ciclo hidrológico, a precipitação compreende uma das variáveis de entrada e seu estudo é 

importante para planejamentos do meio ambiente (MELLO; SILVA, 2007). Os eventos de 

precipitação podem ser medidos a partir da quantidade de chuva (h) obtida pela altura de de água 

precipitada acumulada dentro de uma área conhecida. Os pluviômetros são os aparelhos mais 

utilizados para registrar essas alturas. Além da altura pluviométrica, a duração e intensidade de 

precipitação são características dos eventos de precipitação.  

Dado o contexto, definir estas características da precipitação em um local é fundamental para 

que seja possível o manejo de águas pluviais urbanas adequado, evitando, por exemplo, alagamentos. 

No entanto, a definição do que seja um evento depende dos objetivos do estudo, tendo muitas vezes 

que serem observadas características de outras variáveis hidrológicas como o escoamento superficial 

ou a taxa de infiltração no solo. 

Neste trabalho, a ideia é tomar as características da precipitação, de modo que seja possível ter 

chuvas de projeto, ou seja, a definição de evento neste estudo diz respeito somente às características 

da precipitação, de forma semelhante ao que foi feito por Silveira (1997) e Silveira (2000). O autor 

isolou 192 eventos de 14 pluviógrafos na cidade de Porto Alegre usando como critérios: haver, no 

mínimo, 4 horas sem precipitação entre eventos, haver lâmina de ao menos 10 mm ou intensidade 

média mínima de 3 mm/h. O estudo teve como objetivo observar diferenças na curva IDF 

(intensidade-duração-frequência) devido à urbanização. Bemfica et al. (2000) usou somente o critério 

do intervalo de 4 horas para a análise de padrões de chuva de projeto em Porto Alegre. Outros estudos 

utilizaram critérios semelhantes, como FARIAS et al. (2018). 

Este artigo mostra os resultados de um estudo, a partir da análise exploratória dos dados, 

realizado com os dados de um único pluviômetro de báscula, procurando observar se é possível ter 

critérios objetivos para definir eventos. 

O objetivo é verificar se é possível definir uma quantidade de horas (ou minutos) que possa 

separar eventos, ou seja, o foco deste estudo está no critério tempo entre eventos (TEEV). Os demais 

critérios foram mantidos constantes. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Dados de precipitação 

Foram utilizados dados de entrada de um pluviômetro de báscula com registrador automático 

(datalogger), da marca Hydrological Services Pty ltd, modelo TB6, basculada de 0,2 mm 

compreendendo os anos de 2014 até março de 2020. Esses dados, no formato de planilha Excel 
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formatada de acordo com a Figura 1, foram submetidos a um script na linguagem de programação 

python, cujo objetivo é separar eventos de precipitação a partir de um conjunto de dados de entrada e 

critérios definidos pelo usuário. 

 

 

Figura 1- Formatação dos dados necessária para leitura no script python. Fonte: autor (2020). 

No script podem ser adotados critérios tempo entre eventos, precipitação total mínima e a 

intensidade média de evento mínima. O script retorna os eventos separados no formato de data 

frames, que são estruturas matriciais disponibilizadas pela biblioteca pandas. 

Para este estudo, os critérios fixos foram: precipitação total mínima de 0,4 mm, e intensidade 

média de evento mínima de 3 mm.h-1. O critério tempo entre eventos (TEEV) foi deixado livre, pois 

é o objeto de estudo. 

O valor de 0,4 mm para a precipitação total foi adotado para evitar eventuais eventos não reais. 

Nos dados, há ocasiões nas quais valores tão pequenos quanto este aparecem isolados no tempo. A 

causa disto pode ser basculadas provocadas por choque, por exemplo. O pluviômetro está instalado 

em uma residência, e apesar de todos os cuidados, pode por vezes sofrer este tipo de interferência.  

2.2. Estudo do critério tempo entre eventos  

O procedimento metodológico consistiu em variar o valor do critério TEEV e, em seguida, 

estudar os eventos gerados a partir de cada valor. No script, isto foi realizado criando-se um laço de 

repetição onde os dados de entrada eram reutilizados e os valores de TEEV variados de 20 minutos, 

começando com 5 minutos e acabando em 605 minutos. Posteriormente, foram calculadas variações 

percentuais relativas do número de eventos em função da variação do valor de TEEV, conforme a 

equação 1. 

𝛥(%) = |100 ∙
𝑛𝑖+1−𝑛𝑖

𝑛𝑖
|                                                                                                     (1) 

onde: Δ(%) é o módulo da variação percentual do número de eventos n, quando este muda com a 

mudança do valor de TEEV. Quando TEEV muda de i para i+1, n diminui (por isso o uso do módulo).  
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A ideia foi verificar se há um valor para que TEEV estabilize Δ(%) de forma assintótica, ou 

que, pelo menos, faça cair Δ(%) a valores pequenos. Esses valores pequenos foram escolhidos no 

passo seguinte. 

Para a continuação do estudo, foram definidos seguintes valores de Δ(%) : 10%, 5% e 2%. Uma 

análise visual do gráfico Δ(%) versus TEEV possibilitou escolher três valores de TEEV para realizar 

análises exploratórias dos eventos. 

Para cada valor de TEEV escolhido, analisaram-se os eventos gerados por meio de diagramas 

de caixa (boxplots) construídos para as variáveis: precipitação total de evento, duração de evento, 

intensidade média de evento, observando se o comportamento destas variáveis sofreram mudanças 

significativas por causa dos três valores diferentes de TEEV escolhidos anteriormente. 

3. RESULTADOS 

3.1 Estudo de Δ(%) e escolha dos três valores de TEEV 

Dentro do intervalo de tempo estudado, a variação de número de eventos, representada na 

Figura 2 por pontos, seguiu uma tendência de diminuição contínua, assumindo tendência de valores 

sempre abaixo de 10% a partir do valor de TEEV igual a 3,1h ou 185 minutos. 

 A variação de número de eventos assumiu valores abaixo de 5% a partir do valor de TEEV 

igual a acima de 6,7h ou 405 minutos. A partir de 575 minutos, a variação do número de eventos 

ficou em torno de 2%. Parece que há uma tendência de estabilidade na faixa do 5% e o ΔE se mantém 

decrescente ao aumentar o TEEV. 

 

 
Figura 2: Variação do número de eventos com o aumento dos valores de TEEV. 
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Com base nos resultados até aqui, os valores de TEEV escolhidos para a etapa seguinte foram: 

185 minutos (3,1h), 405 minutos (6,8h), 450 minutos (7,5h), 500 minutos (8,3h) e 570 minutos (9,5h). 

Estes valores correspondem a 593, 300, 241, e 224 eventos separados, respectivamente.  

3.2 Estudo dos três valores de TEEV escolhidos 

Para esta etapa foram escolhidas três variáveis características dos eventos: precipitação total, 

duração e intensidade média. A análise exploratória dos dados gerou os resultados apresentados em 

diagramas de caixa e tabelas. 

As Figura 3 e 4 mostram os diagramas de caixa das precipitações totais. Na Tabela 1 estão os 

números correspondentes. As Figura 5 e 6 mostram os diagramas de caixa das durações. Na Tabela 

2 estão os números correspondentes. E as Figura 6 e 7 mostram os diagramas de caixa das intensidades 

médias, com os números correspondentes na Tabela 3. 

Para a precipitação total, a Figura 3, a Figura 4 e a Tabela 1 mostram que a mediana e a média 

crescem com o aumento do TEEV, com crescimento superior a 40% entre TEEV 185 minutos e 405 

minutos e inferior a 10% deste valor em diante. 

Quanto às medidas de variabilidade, a amplitude interquartil (AI) cresce com o aumento do 

TEEV, sendo também mais pronunciado entre os dois primeiros valores, estabilizando-se em seguida. 

O coeficiente de variação (CV) tem uma diminuição de quase 3% entre os valores de TEEV 185 

minutos e 405 minutos, e variações menores que 1% em seguida.  

Os valores mínimos não se alteram e os valores máximos não se alteram a partir de TEEV igual 

a 450 minutos. 

Figura 3: Diagramas de caixa da precipitação total. 
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Figura 4: Diagramas de caixa da precipitação com zoom. 

 

Tabela 1. Síntese da análise exploratória dos dados de precipitação total (mm). 

 
185 

minutos 

405 

minutos 

450 

minutos 

500 

minutos 

570 

minutos 

Média 6,4 9,0 9,4 10,0 10,5 

Desvio padrão 14,2 19,6 20,7 21,6 22,4 

Mínimo 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1º quartil 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 

Mediana (2º quartil) 2,2 3,1 3,2 3,4 3,6 

3º quartil 6,0 8,6 9,0 10,4 10,9 

Máximo 231,6 314,4 340,6 340,6 340,6 

Coeficiente de variação (%) 223,9 218,0 220,2 217,0 214,2 

Amplitude Interquartil 5,2 7,6 8,0 9,2 9,7 

 

Para a duração, a Figura 5, a Figura 6 e a Tabela 2 mostram a mediana para os cinco valores de 

TEEV são bastante próximas (variações abaixo de 5%). Destaca-se que os valores da mediana são 

iguais para TEEV de 450 e 500 minutos.  

Quanto às medidas de variabilidade, a AI e o CV apresentaram variações abaixo de 5% para 

todos os valores de TEEV, sendo as maiores variações entre os valores de TEEV 185 minutos e 405 

minutos. Os valores mínimos e máximos foram iguais para todos os valores de TEEV. 
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Figura 5: Diagramas de caixa da duração 

.   

Figura 6: Diagramas de caixa da duração com zoom. 

 

    Tabela 2. Síntese da análise exploratória dos dados para duração (minutos). 

 185 

minutos 

405 

minutos 

450 

minutos 

500 

 minutos 

570 

 minutos 

Média 22,1 22,4 23,4 23,9 24,5 

Desvio padrão 75,4 73,9 77,3 81,3 85,0 

Mínimo 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1º quartil 5,1 5,2 5,1 5,0 4,9 

Mediana (2º quartil) 8,8 9,2 9,0 9,0 8,9 

3º quartil 17,6 17,1 17,4 17,0 16,4 

Máximo 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0 

Coeficiente de variação (%) 341,6 329,5 329,7 339,4 346,9 

Amplitude Interquartil 12,6 12,0 12,3 12,0 11,5 
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Para a intensidade média (Imed), a Figura 7, a Figura 8 e a Tabela 3 mostram que a mediana é 

a mesma para todos os valores de TEEV, a média  possui variações baixíssimas a partir de 405 

minutos, apresentando quase todos os valores iguais. 

A AI apresentou valores iguais entre os valores de TEEV de 405 e 450 minutos, e apresentou 

valores iguais entre os valores de TEEV de 500 e 570 minutos. O CV apresentou valores muito 

próximos a partir de 450 minutos, com variações abaixo dos 5% a partir de 500 minutos. 

Os valores mínimos foram iguais e os valores máximos foram iguais a partir de TEEV igual a 

450 minutos. 

Figura 7: Diagramas de caixa da Imed. 

 

Figura 7: Diagramas de caixa da Imed com zoom. 
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Tabela 3. Síntese da análise exploratória dos dados para intensidade média (mm.h-1). 

 185 

minutos 

405 

minutos 

450 

minutos 

500 

 minutos 

570 

 minutos 

Média 1,1 1,3 1,2 1,3 1,3 

Desvio padrão 3,2 5,9 3,7 4,0 4,0 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1º quartil 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Mediana (2º quartil) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3º quartil 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

Máximo 50,1 93,0 38,8 38,8 38,8 

Coeficiente de variação (%) 288,5 449,9 318,6 306,6 314,1 

Amplitude Interquartil 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 

4. CONCLUSÕES 

A partir do que foi exposto nos resultados, conclui-se que a precipitação total tende a ter um 

comportamento que tende à estabilidade após 450 minutos (7,5 h). Para as durações, as diferenças 

foram muito sutis. Mesmo assim, pode-se dizer que o comportamento é mais estável entre 450 (7,5 

h) minutos e 500 minutos (8,3 h). Para as intensidades médias, conclui-se que a há uma tendência à 

estabilidade após 500 minutos (8,3 h). 

O estudo continuará com três passos importantes: (1) refinamento dos valores de TEEV, que 

podem iniciar com 420 minutos (7 h) e avançando a cada 1 h até 600 minutos (10 h); (2) mudar os 

demais critérios; (3) buscar dados de outros pluviômetros, tanto da cidade de Maceió quanto de outros 

locais. 
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