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RESUMO – O conhecimento das precipitações máximas prováveis é de grande importância na 

elaboração de projetos de engenharia. O presente trabalho busca analisar os índices de precipitação 

pluvial utilizados para o dimensionamento de redes de drenagem pluvial do município de São Luiz 

Gonzaga localizado no noroeste gaúcho. Para isso foram levantados os dados de precipitação dos 

últimos 59 anos da estação meteorológica do município. Os dados foram aplicados à distribuição de 

Gumbel e verificados pelo teste de aderência Kolmogorov-Sminorv. Para a desagregação foram 

utilizados o método das relações da CETESB e o método proposto por Robaina e Peiter ao estado do 

Rio Grande do Sul. O estudo possibilitou a construção das curvas IDF e obtenção dos parâmetros da 

equação de chuvas intensas com dados atualizados. Também foram realizadas comparações com a 

equação obtida por Otto Pfafstetter determinadas em 1957/58. A utilização da equação de Otto 

Pfafstetter e do método de Robaina e Peiter não apresentaram diferença significativa, não acarretando 

em um problema de subdimensionamento ou superdimensionamento de rede de drenagem urbana.  

 

ABSTRACT – The knowledge of the maximum probable precipitations is of great importance in 

the elaboration of engineering projects. The present work seeks to analyze the rainfall indexes used 

for the dimensioning of rainwater drainage networks in the municipality of São Luiz Gonzaga, located 

in the northwest of Rio Grande do Sul. For that, the data of precipitation of the last 59 years of the 

meteorological station of the municipality were collected. The data were applied to the Gumbel 

distribution and verified by the Kolmogorov-Sminorv adhesion test. For the disaggregation, the 

CETESB relations method and the method proposed by Robaina and Peiter to the State of Rio Grande 

do Sul were used. The study made it possible to construct the IDF curves and obtain the parameters 

of the intense rain equation with updated data. Comparisons were also made with the equation 

obtained by Otto Pfafstetter determined in 1957/58. The use of the Otto Pfafstetter equation and the 

Robaina and Peiter method did not show any significant difference, which did not result in a problem 

of under-dimensioning or over-dimensioning the urban drainage network. 

 

Palavras-Chave – Coeficiente de desagregação; curva IDF; precipitações máximas diárias.  

 

 

INTRODUÇÃO 

A expansão das áreas urbanas motivada pelo intenso crescimento populacional, observado 

nos últimos anos tem aumentado a preocupação com o abastecimento e a drenagem urbana dos 

municípios (Carvalhais et al., 2019).  A falta de planejamento adequado frente as chuvas intensas 
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podem causar alagamentos, enchentes e inundações. Os principais afetados nas áreas urbanas são as 

populações mais vulneráveis. Nas áreas rurais, as chuvas intensas podem ocasionar danos à 

agricultura, estrutura de barragens e outras obras hidráulicas (Tucci, 2013). 

As chuvas constituem-se na principal entrada de água em uma bacia hidrográfica e a sua 

quantificação, bem como o conhecimento da forma como se distribui temporal e espacialmente são 

fundamentais em estudos relacionados à disponibilidade de água para abastecimento doméstico e 

industrial, necessidade de irrigação, erosão do solo e controle de inundações (Damé et al., 2008). 

As chuvas intensas são aquelas que geram grandes vazões em um intervalo de tempo 

relativamente curto e são utilizadas como um valor crítico em projetos de drenagem. As informações 

de chuvas intensas são obtidas a partir das relações das curvas de Intensidade-Duração-Frequência 

(IDF), que representam a intensidade máxima de chuva que poderá ocorrer em um curto período de 

tempo. Nas quais esses deveriam sempre se manter atualizadas e disponíveis em um banco de dados 

fácil e de rápidos acesso (Basso et al., 2019). 

De acordo com Tucci (2013), a análise de chuvas intensas nas séries históricas durante um 

período suficientemente longo integra a pesquisa hidrológica necessária para a chuva de projeto, que 

são as chuvas máximas que podem ocorrer em determinada localidade ou região. Assim a previsão 

equivocada dessa chuva de projeto pode desencadear no subdimensionamento ou 

superdimensionamento do sistema de drenagem urbano, podendo levar a obra a ser mais cara e 

também podem ocorrem problemas com as populações com danos materiais além de outras 

fatalidades. 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar a possível mudança nos parâmetros de chuvas 

intensas que influenciam o dimensionamento de obras hidráulicas pluviais na cidade de São Luiz 

Gonzaga e região, assim como, avaliar alterações no processo de determinação das relações entre 

intensidade, duração e frequência de chuvas intensas através dos dados de precipitação atualizados. 

 

METODOLOGIA 

 O presente trabalho utilizou dados meteorológicos disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) proveniente da estação meteorológica do município de São Luiz Gonzaga. A 

variável meteorológica utilizada foi a precipitação e o período investigado foi de 1961 a 2020 (59 

anos), onde 2020 apresenta dados incompletos. Este trabalho limitou-se a utilizar as estações 

meteorológicas convencionais do INMET como única fonte de dados, devido a estas informações 

serem de referência reconhecida e terem disponibilidade de longo período. 

A partir das séries de dados foram obtidos a precipitação máxima diária anual. Os dados de 

precipitação máxima diária anual foram ajustados os parâmetros da distribuição de Gumbel, para o 
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período de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos. Os dados foram plotados e verificados a partir do 

teste de aderência de Kolmogorov-Sminorv. 

Tabela 1 - Coeficientes de desagregação propostos pela CETESB. 

Relação de 

duração 
24 h/ 1 dia 12 h/ 24 h 10 h/ 24 h 8 h/ 24 h 6 h/ 24 h 4 h/ 24 h 2 h/ 24 h 

Coeficiente 1,14 0,85 0,82 0,78 0,72 0,63 0,52 

Relação de 

duração 
1 h/ 24 h 30 min/ 1h 25 min/ 1 h 20 min/ 1 h 15 min/ 1 h 10 min/ 1 h 5 min/ 1 h 

Coeficiente 0,42 0,74 0,91 0,81 0,70 0,54 0,34 
            Fonte:  

Calculados e verificados esses dados de precipitação máxima diária anual, foram aplicados 2 

métodos de desagregação, o método da relações proposto pela CETESB (1979) cujo seus coeficientes 

estão dispostos na tabela 1 e o método proposto por Robaina e Peiter (1992) que propuseram um 

modelo de desagregação para chuvas com duração de 24 h medidas em pluviômetros no estado do 

Rio Grande do Sul de acordo com a equação 1. 

𝑓(𝑡) = 0,00008𝑡 + 0,14ln(1 + 0,33𝑡) (1) 

Onde t é a duração em minutos. 

O objetivo da desagregação é encontrar a precipitação para cada duração, as quais foram 

definidas 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 120, 240, 360, 480, 600, 720 e 1440 minutos e para cada período 

de retorno estabelecidos. Assim, teremos a precipitação e a duração, onde é possível obter a 

intensidade para cada duração e período de retorno. 

Obtidos os valores de desagregação foram geradas as curvas IDF que é expressa pela equação 

2 utilizada por Aragão et al. (2000); Damé (2006); e Silva et al. (2013). Na qual é uma equação 

chamada do tipo Chen, sendo uma formula empírica que resume a experiencia de vários estudos, e 

desenvolvida por Cheng-Lug Chen em 1983, nos Estados Unidos.  

  𝑖 = 
𝐾.𝑇𝑅𝑚

(𝑡+𝐵)𝑛
 (2) 

No qual i é a intensidade máxima dada em mm.h-1; TR é o período de retorno em anos; t é a duração 

do evento em minutos; K, m, B e n são parâmetros a se determinar de acordo com o local.  

Foram realizadas comparações dos parâmetros das equações do tipo Chen obtidas com aos 

parâmetros da equação de obtida por Otto Pfafstetter (1957) realizada para o município de São Luiz 

Gonzaga. E também foram realizados os cálculos dos erros padrões entre as amostras. Todos os 

cálculos foram realizados no software Microsoft Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após o tratamento dos dados do município de São Luiz Gonzaga obteve-se os valores de 

intensidade das precipitações pelos métodos de desagregação da CETESB e pelo método de Robaina 
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e Peiter, nos quais estão dispostos na tabela 2. Previsivelmente e também constatado o aumento de 

intensidade de precipitação conforme aumentam os períodos de retorno e a duração das chuvas 

diminuem.  Assim como, para todos os períodos de retorno a precipitação é mais intensa nos primeiros 

5 minutos, sendo que analisando o período de retorno de 2 anos a chuva é menos intensa comparada 

ao período de retorno de 100 anos, conforme Ferraz et al. (2020) e Teodoro et al. (2014). 

TABELA 2 – Valores de intensidade de precipitação obtidos pelos métodos de desagregação da CETESB e 

de Robaina e Peiter. 

TR 

(anos) 
2 5 10 25 50 100 2 5 10 25 50 100 

t (min) 
CETESB Robaina e Peiter 

i (mm.h-1) 

1440 4,95 6,32 7,23 8,38 9,24 10,08 4,25 5,43 6,21 7,19 7,93 8,65 

720 8,41 10,75 12,30 14,25 15,70 17,14 7,00 8,95 10,23 11,86 13,06 14,26 

600 9,74 12,45 14,24 16,50 18,18 19,84 8,04 10,28 11,76 13,63 15,01 16,39 

480 11,58 14,80 16,93 19,62 21,61 23,59 9,54 12,19 13,94 16,15 17,80 19,43 

360 14,26 18,21 20,83 24,14 26,60 29,04 11,87 15,17 17,35 20,11 22,16 24,19 

240 18,71 23,90 27,34 31,69 34,91 38,11 16,14 20,61 23,58 27,33 30,11 32,87 

120 30,89 39,46 45,14 52,31 57,63 62,91 26,92 34,40 39,35 45,60 50,24 54,84 

60 49,89 63,74 72,91 84,50 93,10 101,63 43,81 55,97 64,02 74,20 81,75 89,24 

30 73,84 94,34 107,91 125,06 137,78 150,41 68,68 87,75 100,37 116,32 128,16 139,90 

25 80,64 103,02 117,84 136,57 150,46 164,25 76,70 97,99 112,09 129,90 143,11 156,23 

20 89,72 114,62 131,11 151,95 167,41 182,75 87,34 111,58 127,64 147,92 162,97 177,90 

15 103,38 132,08 151,08 175,09 192,90 210,58 102,31 130,72 149,52 173,28 190,91 208,40 

10 119,62 152,83 174,82 202,60 223,21 243,67 125,41 160,22 183,27 212,40 234,00 255,45 

5 150,64 192,46 220,14 255,13 281,08 306,84 167,42 213,89 244,67 283,55 312,39 341,02 

Fonte: Autores 

Comparando os dados de desagregação de ambos os métodos se percebe que os dados de 

precipitações de maior ou menor intensidade pode estar conduzindo ao subdimensionamento ou 
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Figura 1 – Curvas IDF pelo método de desagregação da CETESB. 
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superdimensionamento de vazões que são utilizados no dimensionamento de obras hidráulicas. No 

qual pode tornar as obras de drenagem urbana mais caras e menos eficientes.  

Realizando a análise das curvas IDF, é possível observar a relação inversamente proporcional 

entre intensidade e duração das chuvas, sendo que os maiores valores de intensidade de precipitação 

estão relacionados às menores durações em todos os períodos de retorno (Netto et al., 1998).  

À medida que a duração da precipitação aumenta, também foi notada uma menor variação da 

intensidade em todos os períodos de retorno em ambos os métodos utilizados (Ferraz et al., 2020) 

Conforme indicado por Tucci (2013), as figuras 1 e 2 ilustram que a intensidade de 

precipitação varia de forma inversamente proporcional à duração da chuva para um mesmo período 

de retorno.  

 

Figura 2 – Curvas IDF pelo método de desagregação de Robaina e Peiter. 

Após a obtenção das curvas IDF de ambos os métodos foi realizada a otimização dos 

parâmetros K, m, B e n da equação (2). Os valores dos parâmetros estão na tabela 3, para fins de 

comparativos com os parâmetros da equação obtida por Otto Pfafstetter. 

TABELA 3 – Parâmetros obtidos das equações IDF dos diferentes métodos. 

Método K m B n 

CETESB 1031,69 0,17 9,92 0,73 

Robaina e Peiter 948,27 0,17 5,80 0,75 

Otto Pfafstetter 1038,51 0,15 6,00 0,76 

           Fonte: Autores 

Podemos perceber que os parâmetros “m” e “n” ficaram bem próximos em todos os métodos. 

O parâmetro B obtido na equação de Robaina e Peiter (1992) e Otto Pfafstetter (1957) também são 

similares. Já o valor obtido do parâmetro “B” na equação da CETESB, foi o que teve o valor mais 

elevado, esse valor mais elevado deve-se ao fato de que esses coeficientes de desagregação propostos 
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pela CETESB foram desenvolvidos com dados de todo o Brasil. A diferença dos coeficientes entre 

as regiões e pelo fato de o Brasil possuir dimensões continentais, é um possível indicativo de que está 

se admitindo coeficientes de desagregação que não se correlacionam com a região estudada. O 

parâmetro “K” foi o parâmetro que mais variou entre todos, isso talvez possa estar relacionado com 

a obtenção de informações atualizadas, gerando uma maior sequência de dados, assim, ocasionando 

a variabilidade desse coeficiente. 

O erro padrão foi obtido, quando comparado os índices de precipitação obtidos pela equação 

de Otto Pfafstetter (1957), e quando aplicados os diferentes coeficientes de desagregação e são 

apresentados na tabela 4. 

TABELA 4 – Erros padrões obtidos entre os diferentes dados de precipitação. 

t (min) 1440 720 600 480 360 240 120 60 30 25 20 15 10 5 

Erro padrão Otto 

Pfafstetter x 

CETESB 

0,22 0,23 0,24 0,24 0,23 0,20 0,19 0,18 0,11 0,08 0,06 0,05 0,07 0,11 

Erro padrão Otto 

Pfafstetter x 

Robaina e Peiter 

0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Erro padrão 

CETESB x 

Robaina e Peiter 

0,14 0,17 0,17 0,18 0,17 0,14 0,13 0,12 0,07 0,05 0,03 0,01 0,05 0,11 

           Fonte: Autores 

 Os menores valores de erro padrão obtidos foram na comparação entre os valores de 

precipitação obtidos pela equação de Otto Pfafstetter (1957) e quando aplicado o coeficiente de 

desagregação proposto por Robaina e Peiter (1992). A equação de Otto Pfafstetter (1957) foi 

desenvolvida para o município de São Luiz Gonzaga. Já e Robaina e Peiter (1992) realizaram um 

estudo sobre o coeficiente de desagregação aplicável para o estado do Rio Grande do Sul. Em ambos 

os estudos foi considerado a regionalidade das informações, podendo assim justificar os menores 

valores do erro padrão. 

 Partindo da presunção de que o coeficiente de desagregação dos dados proposto por Robaina 

e Peiter (1992) para o Rio Grande do Sul, seja o mais adequado, e que os dados obtidos por ele sejam 

os mais realísticos, o fato de apresentar um baixo erro padrão, quando comparado aos índices de 

precipitação calculados por Otto Pfafstetter conduzem a seguinte conclusão: “ Se até hoje as equações 

por Otto Pfafstetter (1957) para a cidade de São Luiz Gonzaga são utilizadas para a determinação dos 

índices de precipitação de toda a região e o dimensionamento de obras hidráulicas, não há motivos 

para acreditar-se que esteja havendo problemas de superdimensionamento ou subdimensionamento  

de obras hidráulicas. E que os alagamentos observados em algumas cidades da região não são 
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causados por questões dimensionais de drenagem urbana, quando considerado os índices de 

precipitação no dimensionamento. 

 Destaca-se a importância de manter os estudos de intensidade-duração-frequência atualizados 

tanto para a micro drenagem como para a macrodrenagem, para que se possa obter séries mais 

extensas e dados mais confiáveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A definição da chuva de projeto, quantificada por meio da sua intensidade é a principal 

componente hidrológica no dimensionamento de um sistema de drenagem. O presente trabalho 

possibilitou a elaboração das curvas Intensidade-Duração-Frequência da precipitação para o 

município de São Luiz Gonzaga e região, no período de 1961 a 2020 (59 anos), permitindo o cálculo 

da intensidade das chuvas baseada no tempo de retorno e nas durações escolhidas. 

Foram utilizados dois tipos de coeficiente de desagregação, o proposto pela CETESB (1979) 

e o método proposto por Robaina e Peiter (1992) para obter os valores de intensidade de precipitação. 

Dessa forma, os valores de intensidade obtidos variam conforme o coeficiente adotado, bem como 

das condições de comportamento da precipitação.  

Também foram geradas equações do tipo Chen para as duas metodologias e foram realizadas 

comparações com os índices de precipitação obtido pela equação desenvolvida por Otto Pfafstetter 

(1957) para o município e região. Apesar de não ter sido observada alterações significativas entre as 

constantes das equações, percebeu-se a necessidade de estudos atualizados sobre as relações de 

Intensidade-Duração-Frequência, devido à possibilidade de grande variação dos índices, quando 

considerada as mudanças climáticas. 

A intensidade de precipitação, variam em função das durações e dos períodos de retorno. 

Essas informações, são importantes e auxiliam no dimensionamento de obras hidráulicas, de modo 

que, quando levadas em consideração no ato do planejamento, diminuem os riscos envolvidos, e 

readequações. Isso faz com que os gastos públicos sejam minimizados, evitando ações corretivas 

provocadas por desastres decorrentes das chuvas intensas. 
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