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INTRODUÇÃO 

O Quinto Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental sobre Mudanças           
Climáticas (IPCC) afirmou com 90% de confiança que a temperatura média da superfície global              
cresceu 0,85°C no período 1880-2012 (IPCC, 2014). Neste mesmo relatório, o IPCC estabelece             
quatro Caminhos Representativos de Concentração (Representative Concentration Pathways -         
RCP) de forçantes radiativas: 2.6, 4.5, 6.0 e 8.5 a fim de melhor representar cenários climáticos de                 
emissões de GEE até o final do século XXI, sendo o RCP 2.6 o mais otimista e, o RCP 8.5, o mais                      
pessimista. As projeções do AR5 do IPCC apontam para inúmeros impactos decorrentes do             
acréscimo de energia no sistema global, incluindo, por exemplo,alterações no ciclo hidrológico e,             
em alguns locais, o aumento da frequência de ocorrência de eventos extremos de precipitação. 

A compreensão acerca dos eventos extremos de precipitação é fundamental para a gestão dos              
recursos hídricos em bacias hidrográficas, visando especialmente o controle de enchentes,           
inundações, deslizamentos de terra e outros desastres (Caldeira et al. 2015). Neste sentido, uma              
importante estratégia pode ser a gestão antecipada, tomando como base projeções do clima futuro.              
Isso é especialmente útil em locais que sofrem com recorrentes eventos extremos de precipitação,              
como o município de Pelotas, sudeste do Rio Grande do Sul; em 2009, por exemplo, registrou-se                
479 mm de chuva em 24 horas, com ocorrência de danos materiais e perda de vidas humanas                 
(Saldanha et al., 2012)  

A caracterização de eventos extremos de chuva se dá pela relação das grandezas             
características de intensidade, duração e frequência de ocorrência. Para um determinado local, é             
possível, com base em uma série histórica, relacionar essas grandezas através das curvas ou              
equações Intensidade-Duração-Frequência (IDF). No entanto, essas curvas ou equações tendem a           
sofrer alterações, com o passar do tempo, em decorrência das mudanças climáticas futuras. Frente              
ao exposto, o objetivo deste estudo foi analisar o impacto das projeções climáticas sobre relação               
IDF de chuvas no município de Pelotas, com foco na intensidade de eventos de baixa frequência. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo foi conduzido no município de Pelotas, o qual localiza-se entre as coordenas              
geodésicas 31º42’47” de latitude Sul e 52º18’40” de longitude Oeste. A cidade de Pelotas está               
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localizada na região sudeste do Rio Grande do Sul, sendo a quarta cidade mais populosa do estado,                 
com uma população estimada de 343.132 habitantes (IBGE, 2020).  

Para representar o regime pluviométrico do município de Pelotas foram empregados os dados             
de precipitação total diária monitorados pelo posto pluviométrico 3152008 (1966-2005)—- Granja           
São Pedro, obtidos junto ao HidroWeb – Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional              
de Águas e Saneamento Básico (ANA). Da série de precipitação total diária foi gerada a série de                 
máxima precipitação anual em 1 dia (RX1day). Este posto foi escolhido devido à extensão da série                
histórica e por conter poucos períodos sem observações, com apenas uma falha no ano 2000 quando                
considerados anos com até 31 dias de falhas. 

As projeções climáticas utilizadas neste estudo foram obtidas na plataforma PROJETA6 -            
Projeções de Mudança do Clima para a América do Sul Regionalizadas pelo Modelo Eta, do Centro                
de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais              
(INPE). Nesta plataforma obteve-se, em específico, a variável RX1dayc (máxima precipitação anual            
em 1 dia - corrigida) estimada para o período de referência (1961 à 2005) e projetada para o período                   
futuro (2006 à 2099), com base nos RCPs 4.5 8.5, pelos MCGs CANES2M, HADGEM2-E e               
MIROC5 regionalizados pelo MCR Eta.  

De posse das séries de RX1day e RX1dayc, foram realizados os ajustes das equações IDF               
considerando os períodos indicados anteriormente. Esta etapa foi conduzida na Genetic Algorithm            
Methodoloy for IDF (GAM-IDF), uma plataforma web que emprega técnicas de inteligência            
artificial para ajuste de equações IDF a partir de dados diários de precipitação. Na GAM-IDF foram                
realizados os seguintes procedimentos para cada série de de RX1day e RX1dayc: i) a análise de                
tendência temporal através do teste de Mann-Kendall (MK) (Mann, 1945; Kendall, 1975) ao nível              
de significância de 5%, visto que a estacionariedade é uma premissa da etapa seguinte; ii) a escolha                 
da melhor Função Densidade de Probabilidade (FDP), dentre 12 disponíveis, para representar a             
frequência dos dados, mediante o teste de aderência de Anderson-Darling (AD) (Anderson &             
Darling, 1954); iii) a estimativa dos quantis para os diferentes Tempos de Retorno; iv) a               
desagregação de chuvas diárias para durações inferiores à 1 dia, através do método da Relação das                
Durações e as constantes de desagregação da CETESB (1979); e v) o ajuste do modelo matemático,                
com base no algoritmo genético Shuffled Complex Evolution/University of Arizona (SCE-UA)           
(Duan et al., 1994). 

O modelo matemático proposto por Chow (1962) e elencado abaixo (Equação 1) relaciona a              
intensidade da precipitação (I, mm.h-1) com a sua duração (t, min) e tempo de retorno (TR, anos).                 
Os coeficientes a, b, c e d da Equação 1 refletem o conjunto de dados empregados para o ajuste.  

                                                                                                                            (1) 

A partir das equações ajustadas, realizou-se uma análise comparativa entre as I observadas             
(Iobs) da IDF gerada com dados da EP 3152008 com as I projetadas (Iproj) da IDF para diferentes                  
cenários climáticos futuros e I estimadas (Iest) para o período de referência. A análise ocorreu para                
diferentes durações t (5, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480, 840 e 1440 minutos) e com TR de                     
100 anos. 
 

RESULTADOS 

Tanto a série de RX1day quanto as séries de RX1Dayc não apresentaram, com base no teste                
de MK, tendência temporal estatisticamente significativa e, portanto, puderam ser submetidas à            
modelagem probabilística. Os valores ajustados para os coeficientes da equação IDF podem ser             
visualizados na Tabela 1. 
 

6 Disponível em: https://projeta.cptec.inpe.br. Acesso em: 10 de Out. 2020.  
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Tabela 1: Resultados dos coeficientes ajustados para cada equação IDF considerando os períodos indicados. 

 Estação   Coeficientes ajustados  Estação   Coeficientes ajustados 

Estação Pluviométrica 3152008 
(1966-2005) 

a = 771,5; b = 0,178 
c = 9,213; d = 0,707 RCP 4.5 HADGEM2-ES (2006-2099) a = 757,881; b = 0,168 

c = 9,161; d = 0,705 

CANES2M (1961-2005)  a = 590,833; b = 0,24 
c = 9,229; d = 0,707 RCP 4.5 MIROC5 (2006-2099) a = 689,164; b = 0,25 

c = 9,215; d = 0,706 

HADGEM2-ES (1961-2005)  a = 623,492; b = 0,226 
c = 9,231; d = 0,707 RCP 8.5 CANES2M (2006-2099) a = 724,25; b = 0,234 

c = 9,206; d = 0,706 

MIROC5 (1961-2005)  a = 593.451; b = 0.232 
c = 9.205; d = 0.706 RCP 8.5 HADGEM2-ES (2006-2099) 

a = 783,06; b = 0,15 
c = 9,229; d = 0,707 

RCP 4.5 CANES2M 
(2006-2099) 

a = 762,115; b = 0,222 
c = 9,208; d = 0,707 RCP 8.5 MIROC5 (2006-2099) a = 736,181; b = 0,233 

c = 9,232; d = 0,707 

 
Na Figura 1 pode-se visualizar as curvas IDF (TR = 100 anos) obtidas a partir dos dados da                  

EP 3152008 (1966 – 2005) e dos modelos climáticos para o período de referência (1961-2005) e                
para o período futuro (2006 – 2099) sob RCPs 4.5 e 8.5.  
 

 
Figura 1: (1a) Curvas IDF obtidas a partir de simulações dos MCGs para o período de referência (1961-2005) e curva 
gerada para EP 3152008 (1966-2005); (1b) : Curvas geradas pelos MCGs para cenário RCP 4.5 (2006-2099) e curva 
gerada para EP 3152008 (1966-2005). (1c) : Curvas geradas pelos MCGs para cenário RCP 8.5 (2006-2099) e curva 

gerada para EP  3152008 (1966-2005).  
 

Analisando os resultados de Iobs e comparando-os aos valores obtidos para Iest (Figura 2a),              
notamos que as curvas geradas pelos MCGs apresentam Variação Percentual Média (VPM) das             
intensidades de precipitação 9,07% maiores do que as calculados pela equação da série observada,              
mostrando certa semelhança entre as curvas e evidenciando algumas das incertezas que envolvem             
as modelagens climáticas. Vale salientar que para chuvas de maiores durações, maior a proximidade              
das curvas estimadas pelos modelos e a curva gerada para a EP. 

As Iproj para o cenário RCP 4.5 (Figura 2b) sugerem que, no decorrer do século XXI, as                 
chuvas com o mesmo TR serão mais intensas que no passado, especialmente para os MCGs               
CANES2M e MIROC5 que superam as Iobs de 31,18% a 35,58% respectivamente, enquanto para o               
modelo HADGEM2-ES, as Iproj tem VPM de apenas 2,77% acima das geradas pela IDF da EP.  
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Para o cenário RCP 8.5 (Figura 2c), o modelo CANES2M apresentou um acréscimo nos              

valores de Iproj com VPM na ordem de 32,38% se comparado aos valores de Iobs. O modelo global                  
MIROC5, ainda que estime intensidades menores do que no cenário RCP 4.5, tem valores de Iproj                
com VPM 33,26% maiores se comparado com Iobs. Por outro lado, o modelo HADGEM2-ES              
prevê uma VPM de -3,28% nos valores de Iproj no século XXI  para o cenário RCP 8.5.  

Em ambos os cenários de projeções climáticas nota-se mais uma vez que para chuvas de               
maiores durações, maior é a proximidade da curva gerada com dados da EP, indicando um aumento                
das intensidades de chuvas de curta duração para TR=100 anos. Os resultados reforçam a              
importância da análise multimodelo climático uma vez que os MCGs podem indicar tendências             
muito distintas uns dos outros. 

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que: 
● As projeções climáticas, de modo geral, sugerem o aumento da intensidade da chuva             

associada ao TR de 100 anos, sendo esse aumento mais evidente quando observados             
eventos de menor duração e para um cenário RCP 4.5.  

Apesar das incertezas envolvidas nas projeções climáticas, este estudo multimodelo          
climático auxilia na melhor compreensão das possíveis mudanças no regime de chuvas intensas,             
seus efeitos no meio ambiente urbano e rural e no controle de desastres naturais. É reforçada a                 
importância deste tipo de análise no auxílio à construção de estratégias mitigadoras, uma melhor              
gestão de riscos, diagnósticos de impactos e solidez nas tomadas de decisão frente às mudanças               
climáticas. 
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