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INTRODUÇÃO 

Inundações afetam milhões de pessoas todos os anos. De todos os desastres naturais, as 

inundações são os que impactam o maior número de pessoas, deixando centenas de milhares de 

desabrigados todos os anos (MOORE et al., 2005). A variabilidade climática já impõe um desafio 

importante à sociedade e futuras mudanças no clima são inevitáveis mesmo assumindo uma rápida e 

eficaz implementação de políticas de mitigação (MARENGO et al., 2009). Os dados para 

processamento e análise de chuvas intensas são obtidos através de postos de medição de 

precipitação ou estações pluviométricas, com objetivo de registrar uma série de dados ao longo dos 

anos sem interrupções. Contudo, apesar de simples, a aquisição de dados de chuva de boa qualidade 

é difícil (TUCCI, 2009). Já a vazão, pode ser estimada com base no conhecimento das curvas 

Intensidade-Duração-Freqüência (IDF) das precipitações, que é uma das ferramentas mais utilizadas 

na prática de engenharia de recursos hídricos (MELLO et al., 2003).  

Escolheu-se a capital do estado do Paraná, Curitiba, visto que a mesma apresenta casos 

recorrentes de inundações no rio Belém. Este, com extensão de 17,13 km, nasce no bairro 

Cachoeira e atravessa a cidade de norte a sul, percorrendo vários bairros até desaguar no rio Iguaçu, 

que é o principal corpo d’agua para captação e distribuição pública de água, com 40 km de extensão 

dentro da cidade de Curitiba (ITCG, 2010). 

Objetiva-se com este trabalho realizar a correlação das IDFs da cidade de Curitiba – PR, por 

apresentar episódios recorrentes de precipitações extremas e inundações e verificar a viabilidades da 

IDF teórica desenvolvida para este município em relação as análises obtidas com os dados das 

estações pluviométricas.  

 

METODOLOGIA 

Conforme recomendação de Streck et al. (2009), o critério para escolha da estação 

pluviométrica de análise foi aquela que possuísse séries temporais sem interrupções de no mínimo 

cinquenta anos e período de falhas contínuas inferiores a doze meses. Critérios que foram atendidos 

pela estação 2549006 de Curitiba – PR. 

A equação intensidade-duração-frequência (IDF), é muito utilizada em trabalhos científicos 

para determinação do comportamento de uma série histórica de eventos de precipitação, pois 

estabelece relações entre a intensidade, duração e frequência (VILLELA & MATTOS, 1975). A 

equação pluviométrica utilizada neste estudo (1) foi estabelecida por Pedro Viriato Parigot de 

Souza: 
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 I = 
5950. 𝑇0,217

(𝑡 + 25,674)0,925
 

 

Após coleta de dados, foi elaborado um gráfico referente as precipitações máximas diárias das 

séries históricas, para posterior análise dos picos existentes (eventos extremos). Verificou-se o 

potencial de previsão de eventos extremos das curvas IDF, por meio da comparação entre os 

eventos extremos previstos pelas mesmas e as ocorrências reais (períodos de retorno analisados 

graficamente). 

Através do método de Distribuição de Gumbel, foi possível fazer a previsão da frequência de 

ocorrência das chuvas máximas de uma determinada localidade (VIEIRA et al., 1994). A maioria 

das equações IDF presentes na literatura foram estabelecidas para chuvas de curta duração. Sendo 

assim, para uma análise comparativa utilizando os dados pluviométricos históricos é necessário 

estabelecer as relações de intensidade, duração e frequência das chuvas obtidas. Com essas relações, 

foi possível transformar um dado de chuva anual em chuvas diárias, horárias e em minutos.  

O tempo de retorno foi estabelecido pelo método de Kimbal, o qual o considera como o 

inverso da probabilidade de ocorrência de um evento com os tempos de recorrência dos eventos 

pluviométricos e as durações das chuvas é possível utilizar a equação IDF de Curitiba, que pode ser 

comparada com os dados das intensidades de chuva obtida dos dados históricos desagregados. 

Possibilitando assim a comparação entre os valores teóricos e calculados de eventos de precipitação. 

 

RESULTADOS 

Conforme descrito na metodologia, com os dados disponíveis pela ANA (Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico) através do portal HidroWeb, foram coletadas séries históricas de 

dados pluviométricos. Para estação 2549006 de Curitiba, foram plotados os dados referentes ao 

período de 1889 a 2020, possibilitando a observação dos picos, os quais destacam-se no gráfico 

pelas elevadas precipitações. 

Fonte: Autoria Própria 

Os picos selecionados mostram a presença de eventos extremos que foram ou não superados 

ao longo do período registrado. Ao analisar os eventos extremos dos últimos dez anos, como o 

evento de 1/12/2010, que apresentou volume de 119,6 mm de chuva, ao observarmos a curva IDF 

de Curitiba, pode-se notar que a precipitação seria prevista pelos usuários se a mesma tivesse 

aproximadamente até 15 min de duração para um período de retorno de 5 anos. Contudo, vemos que 

em 2013 houve registro de uma precipitação acima da ocorrida em 2010, registrando 130,8 mm de 

Figura 1- Dados históricos de chuva máxima em Curitiba - PR 

Sendo:  

I: intensidade máxima da média de chuva (mm/h) 

T: período de retorno (anos)                                                        

t: tempo da duração da chuva (min)   
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chuva, o que, considerando a curva IDF, não poderia se prevista caso tenha durado mais de 15 min, 

uma vez que a distância entre os eventos é de apenas 2,5 anos.  

 

Figura 2- Curva IDF - Curitiba - PR 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 A presença de eventos extremos não previstos indica a viabilidade de uma análise mais 

detalhada dos dados históricos, através da probabilística da ocorrência destes fenômenos, como foi 

feito através do método de distribuição de Gumbel. Ao comparar os dados desagregados por 

Gumbel com os valores pluviométricos esperados pela equação teórica, foi possível observar que os 

eventos extremos de chuva históricos superam os valores teóricos para precipitações de menor 

duração, maior intensidade e maior tempo de retorno. Para duração de 5 minutos, as chuvas 

máximas históricas chegam a superar os valores esperados em uma média de 12,5%. Eventos de 

maior intensidade e menor duração são característicos de chuvas convectivas, comuns na região. 

 Para eventos de maior duração, como 24, 12, 10 e 8 horas, os eventos históricos superam os 

valores esperados em média de 8 a 24%. Eventos de menor intensidade e maior duração são 

característicos de chuvas frontais, do encontro de massas de ar com diferentes temperaturas e 

umidades. 

 

CONCLUSÕES 

A realização deste estudo permitiu a análise e compreensão da ocorrência de eventos 

extremos, com suas causas, consequências e riscos de forma abrangente. A análise de séries 

históricas é primordial para projetos urbanos, pois foi observado que nem sempre as curvas teóricas 

das IDFs irão prever os eventos extremos de precipitação, o que estando subestimado, pode levar a 

desastres com prejuízos materiais e humanos. Projetos de drenagem, de barragens e outras de 

interesse social, devem ser dimensionados de forma a considerar a ocorrência histórica dos eventos 

extremos e seus respectivos tempos de retorno. O estudo detalhado das séries históricas de 

precipitação máxima serve como análise complementar de eventos extremos, permitindo a 

consideração de picos de chuva que não são considerados pelos modelos teóricos e curvas IDF. 
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