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RESUMO 

Em projetos de obras hidráulicas, tais como vertedores de barragem, redes de drenagem 
urbana, dimensionamento de canais, bueiros rodoviários e pontes, é de fundamental 
importância a determinação das equações de chuvas intensas para a definição da chuva de 
projeto. Este trabalho visa verificar qual a equação de chuvas intensas que deverá ser 
escolhida para o cálculo da vazão de projeto. As curvas IDF foram geradas a partir das 
novas equações de chuvas intensas para a cidade de Recife/PE, conforme o maior 
coeficiente de determinação R² para o tempo de retorno conhecido. Para isto, foi calculado 
um conjunto de novas equações de chuvas intensas para a cidade de Recife, cada uma 
levando em conta o melhor coeficiente “c” para diversos tempos de retorno especificados. 
Conclui-se que, como normalmente se utiliza apenas uma equação de chuvas intensas para 
o dimensionamento de um empreendimento, não importando o tempo de retorno utilizado, 
sugere-se como a melhor equação àquela com base no coeficiente de determinação R² 
médio de todos os tempos de retorno selecionados. 
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1. INTRODUÇÃO 

Normalmente para se determinar a equação de chuvas intensas num posto 

pluviográfico, deve ser arbitrado o parâmetro “c” da equação até que se obtenha o maior 

coeficiente de determinação para um tempo de retorno e duração previamente 

estabelecidos. Se o tempo de retorno ou a duração da chuva forem diferentes dos adotados, 

o parâmetro “c” deverá ser diferente do anteriormente determinado. Portanto, diversas 

equações intensidade, duração e frequência podem ser determinadas para o referido posto. 

Isto implicará que o resultado de uma dessas equações poderá ter valores de intensidades 

de chuva significativamente diferentes em relação às outras calculadas para outros 

parâmetros “c”. Diante disto, este trabalho visa avaliar as vazões calculadas a partir de cada 

uma das novas equações de chuvas intensas para a cidade de Recife/PE, determinadas 

conforme o maior coeficiente de determinação R² para cada um dos tempos de retorno 

utilizados. Com isto, as diversas vazões geradas foram utilizadas no dimensionamento de 

duas redes de microdrenagem urbana para avaliar a influência da escolha da curva IDF e a 

consequente vazão de projeto. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

No um dimensionamento de um sistema de drenagem urbana um dos fatores mais 

importantes é a chuva de projeto, que geralmente é obtida através da equação intensidade, 

duração e frequência da região. Em consequência, a definição criteriosa desta equação é 

imprescindível ao correto dimensionamento de tal sistema. 

 

3. OBJETIVOS 

Pretende-se neste trabalho identificar a escolha da melhor metodologia de cálculo do 

parâmetro “c” de uma curva IDF e como o dimensionamento de uma obra hidráulica para 

pequenas bacias urbanas poderia ser sensível a esta escolha. 

 

4. METODOLOGIA 

As durações propostas no presente trabalho foram de 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240, 

360, 720, 1080 e 1440 minutos (RAMOS, 2010; SILVA, 2012). Os valores mínimos adotados 

para chuvas intensas foram considerados de acordo com o tradicionalmente proposto. Após 

a obtenção da série anual de chuvas intensas pra cada duração foi feito o ajuste de 

distribuição de probabilidades aos valores escolhidos. 

A análise estatística escolhida neste trabalho foi a Distribuição de Gumbel. De 

acordo com Naguettini e Pinto (2007) este é o método de valores extremos mais utilizado na 

análise de frequência de chuvas intensas, justificando, por isso, a sua escolha. De posse 

das equações de ajuste de distribuição foram calculadas as intensidades máximas de 

precipitação para os respectivos períodos de retorno. 

Para avaliação da consistência dos dados calculados na Distribuição de Gumbel foi 

utilizado o teste de aderência de Kolmogov-Smirnov, para o nível de significância de 10%. 



Este teste consiste em rejeitar a hipótese de adequação do ajuste, se a diferença máxima 

entre os valores calculados e observados for superior ao crítico tabelado, para o nível de 

significância correspondente.  

Após a avaliação do ajuste da Distribuição de Gumbel aos dados observados pelo 

teste de aderência Kolmogov-Smirnov, pôde-se determinar a equação de chuvas intensas 

para a série de dados de chuva selecionada, expressa pela Equação Geral de Chuvas 

Intensas, proposta por Chow (1964) e mostrada a seguir. 

𝑖 =  
𝑎𝑇𝑏

(𝑡 + 𝑐)𝑑
 

“em que: 

i = intensidade da chuva (mm/h); 

T = período de retorno (anos); 

t = duração da chuva (minutos); 

a, b, c, d = parâmetros adimensionais relativos à localidade”. 

Para o início da determinação da equação, foram traçadas as curvas intensidade, 

duração e frequência, a partir dos valores calculados pelo Método de Gumbel, procedendo-

se a linearização destas curvas IDF. Os parâmetros a, b, c e d foram determinados pela 

mesma metodologia utilizada por Ramos (2010). A única exceção foi na determinação do 

parâmetro “c”, que ao invés de se utilizar um único tempo de retorno, foram utilizados todos 

e mais o maior valor da média dos coeficientes R² de todos os tempos de retorno. Com isto, 

ao invés de uma única equação, foram obtidas nove equações, mostradas na Tabela 1. 

Parâmetros da Equação 

Melhor "c" 

 
T = 2 
anos 

T = 5 
anos 

T = 10 
anos 

T = 15 
anos 

T = 20 
anos 

T = 25 
anos 

T = 50 
anos 

T = 100 
anos 

R² 
Médio 

a 1064,24 1423,92 1701,34 1852,69 2013,09 2096,84 2271,77 2553,70 1775,91 

b 0,1162 0,1124 0,1101 0,1089 0,1079 0,1073 0,1063 0,1047 0,1095 

c 15 21 25 27 29 30 32 35 26 

d 0,7295 0,7721 0,7979 0,8101 0,8220 0,8279 0,8393 0,8559 0,8040 

R
² 

0,99930 0,99949 0,99958 0,99962 0,99964 0,99965 0,99967 0,99968 0,99916 

Tabela 1. Parâmetros determinados para a família de Equações de Chuvas Intensas para todos os 
períodos de retorno especificados e para o R² Médio. 
 

5. ESTUDO DE CASO 

Determinadas a família de equações de chuvas intensas, já devidamente expostas no 

capítulo anterior, um projeto de dimensionamento de duas redes de drenagem fictícias foi 

criado para verificar o comportamento das equações de chuvas estabelecidas para a cidade 

de Recife. 

O presente projeto está localizado no “Bairro Vermelho” (projeto fictício), no município 

de Recife, considerando este um bairro residencial, com predominância de casas com 

quintais e jardins, conforme observado no croqui de cada sistema da região (Figura 1). 

Considerando imprecisão nos traçados dos croquis da rede de drenagem, foram adotadas 

(1) 



algumas simplificações ao dimensionamento. Primeiramente, as quadras Q11, Q21, Q31, 

Q41, Q22, Q23, Q14 e Q24 foram consideradas com as mesmas dimensões de 250m x 

200m. As quadras Q32 e Q33 possuem formato triangular, com os catetos medindo as 

mesmas dimensões das quadras anteriormente. Já para a quadra Q12, suas dimensões 

foram de 250m x 500m, além da quadra Q13, que tem 600m x 200m. De forma a continuar 

com as simplificações adotadas para melhor desenvolver o trabalho ora em tela, 

desconsideradas as áreas das ruas na bacia de contribuição, uma vez que, as vias teriam 

100m de largura, inexistindo pistas nestas dimensões. 

Para a determinação da vazão de projeto, adotou-se o Método Racional, por se tratar 

de uma área inferior a 2,0 km² (PORTO, 1995). 

 Vale salientar que, para efeito de dimensionamento de sistemas de drenagem 

urbana, a duração da chuva é igual ao tempo de concentração da bacia. 

A intensidade de precipitação da área em estudo é obtida através das equações de 

chuvas intensas desenvolvidas neste trabalho. 

Como preleciona Bidone e Tucci (1995), o tempo de concentração em bacias urbanas 

é determinado pela soma dos tempos de percurso dos diferentes trechos, e o tempo inicial 

nos trechos de cabeceira de rede, que muitas vezes é adotado como sendo de dez minutos. 

Logo, este foi o tempo adotado para o estudo. Em sistemas de drenagem urbana, o tempo 

de retorno adotado varia entre 2 e 10 anos (CETESB, 1986; BIDONE E TUCCI, 1995; 

AZEVEDO NETTO et. al., 1998). No presente estudo, os sistemas foram dimensionados 

para um tempo de retorno de 2 anos. 

O bairro é composto por casas com jardins e quintais, podendo parte da área ser 

destinada a atividades comerciais, correspondendo a local de “edificação com muitas 

superfícies livres”, ou seja, “partes residenciais com ruas pavimentadas, mas com muitas 

áreas verdes” (PORTO, 1995), o que origina um coeficiente médio de escoamento 

superficial (C) que pode variar de 0,25 a 0,50. Diante disto, adotou-se o valor intermediário 

de 0,38 para a região em estudo. A capacidade hidráulica da sarjeta foi verificada nas ruas 

do bairro em análise. Para tanto, lançou-se mão da fórmula de Manning, com a definição de 

alguns parâmetros: altura de guia de 15 cm, enchimento máximo de 13 cm, declividade 

transversal de 3% e com um coeficiente de Manning n de 0,016 (concreto rústico), ficando 

dependente apenas a declividade longitudinal da via (AZEVEDO NETTO et. al., 1998). 

Há necessidade de inserção de bocas-de-lobo quando a vazão gerada pelas bacias de 

contribuição superar a capacidade hidráulica da sarjeta. Ao considerar que esta última não 

comporta o deflúvio superficial, procedeu-se à locação daquelas e, consequentemente, ao 

dimensionamento das galerias. 

 



 
Figura 1. Croquis do sistema de drenagem do Bairro Vermelho – Modelo 01 

O croqui do bairro e todo o traçado das redes de drenagem estão expostos nas 

Figuras 1 e 2. Foram criados dois sistemas (Modelo 01 e Modelo 02) para melhor avaliação 

do comportamento das equações de Chuvas Intensas, assim como possibilitar a análise dos 

custos. Os percursos foram estabelecidos, de acordo com as curvas de nível, com a locação 

das bocas-de-lobo e as bacias de contribuição bem delimitadas. O comprimento de cada 

trecho foi obtido em planta.  

Adotou-se 10 min como o tempo de concentração inicial, segundo orientação 

previamente repassada nas folhas deste trabalho. Quando há a junção de dois trechos em 

um único a jusante, o tempo de concentração desse trecho de jusante foi calculado pelo 

maior tempo de concentração dos trechos a montante. As cotas de montante e jusante do 

terreno de cada trecho foram obtidas em planta, arbitradas para melhor desenvolvimento do 

estudo. As declividades foram calculadas com base no comprimento, medido em planta, e 

nas cotas arbitradas. O recobrimento mínimo da rede foi considerado de 1,0 m. 

 



 
Figura 2. Croquis do sistema de drenagem do Bairro Vermelho – Modelo 02 

 

O diâmetro de cada trecho de galeria foi calculado através da equação de Manning 

aliado à equação da continuidade. 

O diâmetro mínimo adotado para cada trecho foi de 0,40m e o coeficiente de Manning 

para tubos de concreto, 0,013. Foi realizado o cálculo da velocidade na tubulação, tendo 

como referência para velocidade máxima admissível 5,0 m/s e a mínima admissível de 0,60 

m/s (BIDONE E TUCCI, 1995), condições satisfeitas no dimensionamento. Para condução 

final das águas pluviais coletadas nos sistemas dimensionados até o “Riacho Azul”, sugere-

se a construção de um canal, que não foi dimensionado por não se ter informações 

necessárias, mas, sobretudo, por não se configurar como foco desta pesquisa. 

Os cálculos para o dimensionamento das galerias foram realizados para avaliar a 

melhor escolha das equações de chuvas intensas para cálculo do deflúvio superficial, de 

acordo com o traçado da rede de drenagem para o tempo de retorno de 2 anos.  

 

6. RESULTADOS 

Na simulação do Sistema de Drenagem Urbana Modelo 01 não houve grandes 

mudanças quanto ao uso das Equações de Chuvas Intensas, bem como suas respectivas 

vazões de projeto no dimensionamento hidráulico da rede de drenagem urbana. Salvo, 

todavia, nos trechos em que há as maiores bacias de contribuição, tendo como 

consequência um maior tempo de concentração aliado a grandes descargas hidráulicas. 

Estes trechos foram localizados nos PV15-PV15A ao PV16A-PV19, além dos PV43-PV44 e 

PV44-Canal (final dos trechos desaguando no canal), ao observar mudanças nos diâmetros 



dos tubos de no máximo 27 mm, o que refletiu diretamente na planilha de custos e, em 

consequência, no dimensionamento do sistema (SOUZA, 2014).  

Como exemplo de um dos conjuntos de intensidades e chuvas calculadas e utilizadas 

nesse trabalho serão apresentados na Tabela 2 os valores das intensidades e das chuvas 

correspondentes ao tempo de retorno de 2 anos e duração de 10 minutos. As demais 

tabelas para diferentes tempos de retorno e duração podem sem encontradas em Souza 

(2014). 

Equação para d (min) i (mm/h) P (mm) 

Tr = 2 anos 10,00 110,21 18,37 

Tr = 5 anos 10,00 108,60 18,10 

Tr = 10 anos 10,00 107,63 17,94 

Tr = 15 anos 10,00 106,91 17,82 

Tr = 20 anos 10,00 106,77 17,80 

Tr = 25 anos 10,00 106,54 17,76 

Tr = 50 anos 10,00 106,16 17,69 

Tr = 100 anos 10,00 105,61 17,60 

Tr = R² Médio 10,00 107,43 17,91 

Tabela 2. Tabela demonstrativa das intensidades e precipitações calculadas para o tempo de retorno 
de 2 anos e duração mínima de 10 minutos do dimensionamento do Sistema de Drenagem Urbana 
Modelo 01 

 

Assim, observou-se que as equações com o tempo de retorno de 25, 50 e 100 anos 

afiguraram-se com os maiores deflúvios, mostrando claramente que estas equações 

superdimensionam o sistema. As equações com o período de retorno de 10 anos, 15 anos e 

a equação com a média dos coeficientes de determinação R², a seu turno, apresentaram o 

melhor resultado, visto que as vazões de projeto tiveram valores muito próximos entre si, 

existindo, assim, grande diferenciação em relação às equações que superdimensionaram a 

rede de drenagem.  

Ao passo que, nas planilhas do Sistema de Drenagem Urbana Modelo 02, 

perceberam-se efeitos semelhantes em relação ao uso das equações de Chuvas Intensas, 

que assim como o Modelo 01, não apresentou mudanças significativas. Nos trechos onde há 

maiores áreas de contribuição, maior tempo de percurso do escoamento, influenciando em 

altas descargas hidráulicas, houve mudanças nos diâmetros dos tubos de no máximo 43 

mm, nos trechos PV19-PV20 a PV21-PV26, PV26-PV27 a PV29-Canal e PV55-Canal, 

influindo no sub ou superdimensionamento do sistema (SOUZA, 2014).  

O orçamento dos sistemas também foi elaborado com vistas a fazer uma avaliação 

econômica quanto ao uso das vazões calculadas pelas novas equações de chuvas intensas. 

O valor total do sistema é de R$ 2.364.846,95 para os tempos de retorno de 5, 10, 15, 20, 

25, 50 anos e a equação com a média dos coeficientes de determinação R² foi R$ 35.993,70 

(1,52% do total) mais econômico do que a equação com o tempo de retorno de 100 anos. 

Isto implica que, qualquer equação de chuvas intensas poderia ser utilizada para o 

dimensionamento deste sistema de drenagem urbana, visto que não existe diferença 

significativa no custo total da obra, nas vazões de projeto, tampouco nos diâmetros das 

tubulações. 

 

 



7. CONCLUSÕES 

A maioria das pesquisas relativa aos estudos de chuvas intensas demonstra-se 

aumento na frequência e magnitude das precipitações durante o século passado, em 

decorrência do aumento da poluição do planeta. O regime de escoamento das águas 

pluviais seguirá esta mesma tendência, intensificando as vazões de pico, fato este verificado 

em constantes inundações na cidade de Recife, local escolhido neste estudo. 

No Sistema de Drenagem Urbana do “Bairro Vermelho” Modelo 01 verificou que houve 

pequenas mudanças no comportamento das equações nos finais de trecho da rede, tendo 

como características grandes bacias de contribuição, maior tempo de concentração aliados 

a grandes descargas hidráulicas, o que refletiu no tamanho dos diâmetros dos tubos em no 

máximo de 27mm, onerando em R$ 150.551,19 o custo total da obra. Os melhores 

dimensionamentos hidráulicos foram com as equações de 10, 15 anos e a da média dos 

coeficientes de determinação R², representando uma economia no custo total do sistema. 

Já para o Sistema de Drenagem Urbana do “Bairro Vermelho” Modelo 02, 

perceberam-se as mesmas modificações no comportamento das equações nos finais de 

trecho, entretanto na planilha de custos do empreendimento não houve grandes mudanças, 

posto que demonstrou diferença de apenas R$ 35.993,70. 

Diante do narrado, conclui-se que a equação do R² Médio de todos os tempos de 

retorno especificados, pode ser utilizada em empreendimentos para pequenas bacias 

urbanas.  

Finalmente, para que uma única equação de chuvas intensas possa ser aplicada para 

qualquer obra de engenharia, não importando, portanto, o quanto tenha que ser o tempo de 

retorno utilizado, sugere-se que a escolha do parâmetro “c” seja feita com base no 

coeficiente de determinação R² médio de todos os coeficientes dos tempos de retorno 

selecionados. 

Recomenda-se fazer o mesmo estudo para um sistema de drenagem completo e real, 

o qual irá conter não apenas as microdrenagens aqui estudadas, mas também as 

macrodrenagens necessárias. 

As obras que exigem tempos de retorno maiores dos escolhidos para este trabalho, 

como por exemplo, dimensionamento de barragens e outros grandes empreendimentos, 

deveriam também ser testadas. 
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