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INFLUÊNCIA DOS MÉTODOS DE DESAGREGAÇÃO DA CHUVA DIÁRIA 

NA ESTIMATIVA DE VAZÃO MÁXIMA 
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RESUMO - A vazão máxima para projetos de drenagem urbana geralmente é estimada com chuvas 

de curta duração obtidas por meio da desagregação da chuva diária. Este trabalho avaliou  as vazões 

máximas obtidas por diferentes métodos de desagregação da chuva diária. Foram considerados os 

métodos: equação de chuvas intensas - alternativa proposta usando coeficientes de desagregação 

médios para o Brasil consagrados na literatura nacional, a equação alternativa usando dados de Santa 

Catarina, a equação IMD, o método das isozonas original e o método das isozonas revisado. Foram 

estimadas vazões máximas por meio do método racional, para chuvas com duração de 20 minutos, e 

vazões máximas usando o método do hidrograma sintético SCS, para chuvas com duração de 120 

minutos. Observou-se diferenças importantes entre as estimativas das chuvas máximas e das vazões 

máximas. A equação alternativa usando dados de Santa Catarina apresentou estimativas inferiores, 

tanto para chuvas como vazões, quando comparado ao uso de coeficientes médios nacionais. O 

método das isozonas revisado apresentou os maiores valores de chuva e vazão. Os resultados mostram 

a importância da atualização das relações entre chuvas de diferentes durações e a necessidade de 

revisar os métodos de desagregação da chuva diária. 

 

ABSTRACT - The maximum flow for urban drainage projects is usually estimated with short-term 

rainfall obtained through the disaggregation of daily rainfall. This work evaluated the maximum flows 

obtained by different methods of daily rainfall disaggregation. The following methods were 

considered: the proposed alternative heavy rainfall equation using average disaggregation coefficients 

for Brazil established in the national literature, the alternative equation using data from Santa 

Catarina, the IMD equation, the original isozone method and the updated isozone method. Maximum 

flows were estimated using the rational method, for rains lasting 20 minutes, and maximum flows 

using the SCS synthetic hydrograph method, for rains lasting 120 minutes. Important differences were 

observed between the estimates of maximum rainfall and maximum flows. The alternative equation 

using data from Santa Catarina presented lower estimates, both for rainfall and flows, when compared 

to the of national average coefficients. The updated isozone method presented the highest values of 

rainfall and flow. The results show the importance of updating the relationships between rainfall of 

different durations and the need to review the daily rainfall disaggregation methods. 
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INTRODUÇÃO 

Os projetos de drenagem urbana são dimensionados com base nas chuvas de curta duração, 

geralmente com durações inferiores a 120 minutos.  Estas chuvas podem ser obtidas a partir da análise 

de dados pluviográficos. No entanto, vários autores (Fechine Sobrinho et al., 2014; Manzano- 

Agugliaro et al., 2015; Basumatary e Sil, 2017; Back, 2020) comentam a dificuldade de obter estes 

dados. Dessa forma, a alternativa usada é estimar a chuva a ser usada no projeto a partir da 

desagregação da chuva diária. 

No Brasil o procedimento mais usado é a estimativa das chuvas de menor duração por meio da 

desagregação da chuva diária, sendo os coeficientes de desagregação médios apresentados pela 

Cetesb (1986) muito utilizados (Campos et al., 2017; Back e Cadorin, 2021). Outro método 

empregado é o método das isozonas, que leva em consideração oito regiões em todo território nacional 

(Santos, 2015). Basso et al. (2016) revisaram e atualizaram os coeficientes do método das isozonas.  

Back (2020) apresentou um modelo alternativo de equação IDF baseado nas relações entre 

durações de chuva observadas no Brasil, que tem como vantagem a facilidade e ser empregado a  

partir da informação da chuva máxima diária, e dessa forma não necessita de rotinas mais sofisticadas 

para ajuste dos parâmetros. Posteriormente, Back e Wildner (2021) ajustaram o modelo alternativo 

de equação IDF para as relações de chuvas observadas em Santa Catarina (Back, 2013), onde 

observou que o modelo ajustado para Santa Catarina apresenta estimativas de chuvas inferiores aos 

obtidos para o modelo ajustado para o Brasil. 

São Paulo (2012) destaca que o tipo de distribuição temporal de chuvas e a definição da sua 

duração estão sujeitas a diversas orientações metodológicas resultados de vazões máximas que podem 

ser discrepantes. Vários autores (Canholli, 2005; Tucci, 2015) comentam que a distribuição temporal 

da chuva pode afetar a forma do hidrograma e a vazão máxima. No entanto, encontra-se pouca 

discussão a respeito dos métodos de desagregação de chuvas e sua influência nas estimativas de 

vazões máximas. Dessa forma, este estudo teve como objetivo avaliar os diferentes métodos de 

desagregação da chuva diária na estimativa da vazão máxima. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram usadas as equações IDF alternativas propostas por Back (2020) e Back e Wildner (2021) 

usando respectivamente dados médios do Brasil (Cetesb, 1986) e Santa Catarina (Back, 2013). 
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Também foram utilizados os métodos das isozonas proposto por Torrico (1974) e o método das 

isozonas revisado por Basso et al. (2016). Foi considerado ainda a equação proposta pelo Indian 

Meteorological Department (IMD) e usada em vários países (Chowdhury et al., 2007). JHA (2006) 

cita a expressão teórica usada na Rússia, atribuída a Alekseiev (1966), semelhante ao IMD, em que o 

expoente é 0,336. 

As equações  IDF alternativa para o Brasil (Back, 2020) e para Santa Catarina (Back e Wildner, 

2021) são expressas respectivamente pelas equações 1 e 2: 

 

𝑃 = (
𝑡

27,9327+3,8346𝑡0,7924
) 𝑃1𝑑𝑖𝑎                                                                                  (1) 

𝑃 = (
𝑡

16,5297+7,5911𝑡0,7033
) 𝑃1𝑑𝑖𝑎                                                                                  (2) 

 

Em que:  P é a precipitação estimada para a duração t (mm); 

              t é a duração da chuva (5 ≤ t ≤ 1440) (minutos); 

  P1dia é a chuva máxima estimada para a duração de 1 dia (mm). 

 

A equação proposta pelo Departamento de Meteorologia da Índia (IMD) é dada por: 

 

P = (
t

24
)
0,33

P1dia                                                                                                          (3) 

 

Em que: t é a duração da chuva (0,05 ≤ t ≤ 24) (horas). 

 

No método das isozonas (Torrico, 1974) foi considerada a isozona “C” e no método das 

isozonas revisado (Basso et al., 2016) foi considerado a isozna “QsemiA E”. As chuvas máximas 

diárias foram estimadas de acordo com Back (2022) e os valores utilizados contam na Tabela 1. 

  

Tabela 1 - Chuvas máximas diárias estimadas para Urussanga-SC. 

T - Período de retorno (anos) Chuva máxima diária (mm) 

10 136,7 

20 155,1 

50 181,4 

100 202,8 
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 Foram considerados dois métodos de estimativa de vazão. O primeiro usando o método 

racional para uma bacia hipotética com área de 80 ha, coeficiente de escoamento C = 0,5 e tempo de 

concentração de 20 min. No segundo método foram estimadas as vazões máximas para a drenagem 

urbana da bacia hidrográfica do rio Criciúma, inserida no município de Criciúma, localizado no Sul 

de Santa Catarina, a qual possui área total de 19 km², com perímetro de 20,40 km. Foi considerado o 

tempo de concentração (tc) de 80 min, baseado no estudo de Oliveira (2012) e a duração da chuva foi 

adotada como 120 min.  

Com as chuvas máximas foram gerados os hietogramas usando a distribuição temporal de 

chuvas tipo II de Huff (Tucci, 2015) (Figura 1). Para cada hietograma de projeto foram obtidas as 

chuvas efetivas adotando o método SCS considerando o valor de coeficiente CN de 82 (Oliveira, 

2012). Foram calculados os hidrogramas sintéticos SCS conforme descrito em Tucci (2015), sendo 

comparadas as vazões de pico geradas por cada modelo de distribuição temporal da chuva. 

 

Figura 1 -  Hietograma de projeto para chuva de 150,7 mm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As relações obtidas entre as chuvas com durações de 20 e 120 minutos e as chuvas máximas 

diárias constam na Tabela 2. Para a duração de 20 minutos a relação obtida pelos coeficientes da 

Cetesb foi de 0,323, enquanto com base nos dados de Santa Catarina essa relação foi de 0,253, que é 

21% menor. A relação do IMD apresentou menor valor (0,244). Já a relação usando dados do método 

das isozonas original foi de 0,296, que é somente 8,2% menor que as da Cetesb, e a relação usando o 

método das isozonas revisado foi de 0,364, que é 12,9% maior que a da Cetesb (1986). Para a duração 
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de 120 minutos a relação obtida para Santa Catarina foi 16,2% menor que as da Cetesb. Usando a 

relação do  IMD estima valores 27,9% menores que a Cetesb. O método das isozonas original 

apresentou valores 2,8% superiores, enquanto o método das isozonas revisado apresentou valores 

22,7% superiores. 

 

Tabela 2 - Relação entre a chuva máxima diária e a chuva para duração de 20 e 120 minutos. 

Método de desagregação 
t - Duração da chuva (min) 

20 120 

Modelo Alternativo Brasil 0,323 0,605 

Modelo Alternativo SC 0,253 0,507 

IMD 0,244 0,440 

Isozonas Original 0,296 0,623 

Isozonas Revisado 0,364 0,743 

 

Essas diferenças devem-se principalmente devido a diferença nas relações entre a chuva 

máxima de 1 hora e chuva máxima de 24 h, denominada de fator R (Froehlich, 1993). De acordo com 

Cetesb (1986) o valor médio de R para o Brasil é de 0,42. Já Back (2013) observou para Santa Catarina 

um valor médio 0,35. No método das isozonas original o fator R para a  isozona “C” é de 0,40, 

enquanto no método das isozonas revisado para a isozonas “QsemiA” o valor de R é de 0,643, quase 

o dobro do observado para Santa Catarina.  

Huff e Angel (1989), analisando dados de chuva de estações pluviográficas dos Estados Unidos 

encontraram R médio de 0,46. O U.S. Weather Bureau (1961) destaca que no lado de barlavento das 

altas montanhas do Oeste dos EUA, o valor R é baixo, próximo de 0,10. Já ao sul de Arizona e 

algumas partes do meio-oeste dos EUA, o valor R é acima de 0,6, com valor médio nos EUA de 0,40. 

Schwab et al. (1981), também analisando dados dos Estados Unidos, destacaram que o valor R variou 

de 0,28 a 0,60, com média de 0,47. Del Angel e Dominguez Mora (2013), analisando as relações IDF 

em três estações pluviográficas do México, encontraram valor médio de R de 0,35, idêntico à 

observada em Santa Catarina. Por outro lado, Campos Aranda e Gomez de Luna (1990), analisando 

dados de 33 estações pluviográficas do México constataram que o valor R varia de 0,204 a 0,646, 

com média de 0,479. Os autores observaram ainda que nas regiões áridas e semiáridas o coeficiente 

R varia de 0,40 a 0,60, sendo mais baixo nas regiões úmidas, variando de 0,30 a 0,40. 

Torrico (1974) estabeleceu o método das isozonas, no qual os coeficientes de desagregação 

são diferenciados para oito isozonas e variam com o período de retorno. Nesse método, o fator R para 
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o Brasil varia de 0,363 a 0,689. Basso et al. (2016) apresentaram as isozanas com valores de R 

variando de 0,363 a 0,689. Os autores comparam os valores obtidos com os valores originais e 

comentam que existem locais em que R passou de 0,37 para 0,67. 

Back e Wildner (2021) já ressaltaram que as relações entre durações apresentadas pela Cetesb 

(1986), embora reconhecidas e amplamente usadas no Brasil, são oriundas de um trabalho realizado 

por Pfafstetter (1957), que se baseou em dados de 98 postos pluviográficos do Brasil. As séries de 

dados de muitas estações eram relativamente curtas, sendo usadas séries parciais. Dessas 98 estações, 

somente três estavam localizadas em Santa Catarina. Torrico (1974) se baseou no trabalho de 

Pfafstetter (1957) para determinar o método das isozonas. Constata-se que é importante atualizar as 

relações entre precipitações de diferentes durações e consequentemente os métodos de desagregação 

de chuvas para serem empregados no Brasil. 

Aplicando as relações de desagregação (Tabela 2) com  a chuva diária (Tabela 1) obteve-se as 

alturas de chuva para durações de 20 e 120 minutos e períodos de retorno de 10, 20, 50 e 100 anos 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Chuvas máximas estimadas para duração de 20 e 120 minutos.  

Método de desagregação 

t - Duração de 20 min t - Duração de 120 min 

T - Período de retorno (anos) 

10 20 50 100 10 20 50 100 

Modelo Alternativo Brasil 44,1 50,0 58,5 65,4 82,7 93,9 109,8 122,8 

Modelo Alternativo SC 34,6 39,3 46,0 51,4 69,3 78,7 92,0 102,9 

IMD 33,3 37,8 44,2 49,4 60,2 68,3 79,9 89,3 

Isozonas Original 40,5 45,9 53,7 60,0 85,2 96,6 113,0 126,3 

Isozonas Revisado 49,8 56,5 66,0 73,8 101,6 115,2 134,8 150,7 

 

Na Tabela 4 constam as vazões máximas estimadas usando o método racional. Como o método 

racional estima a vazão diretamente proporcional a intensidade da chuva, observa-se que os valores 

de vazão variam diretamente com as chuvas estimadas (Tabela 3), sendo obtida maior vazão com a 

chuva desagregada pelas relações estabelecidas do método isozonas revisado e menor com o método 

IMD. As diferenças entre os métodos são as mesmas comentadas nas diferenças entre as alturas de 

chuva. 

Na Figura 2 constam os hidrogramas gerados com as chuvas estimadas para cada método de 

desagregação da chuva diária. 
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Tabela 4 - Vazão máxima estimada com o método racional (m³/s). 

Método de desagregação 
T - Período de retorno (anos) 

10 20 50 100 

Modelo Alternativo Brasil 14,7 16,7 19,5 21,8 

Modelo Alternativo SC 11,5 13,1 15,3 17,1 

IMD 11,1 12,6 14,7 16,5 

Isozonas Original 13,5 15,3 17,9 20,0 

Isozonas Revisado 16,6 18,8 22,0 24,6 

 

 

Figura 2 - Hidrogramas obtidos com diferentes métodos de desagregação da chuva diária. 
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Na Tabela 5 constam as vazões de pico de cada hidrograma. Observa-se que foram obtidas 

vazões crescentes respectivamente pelos métodos IMD, Alternativo SC, Alternativo Brasil, Isozonas 

Original e Isozonas Revisado. Diferentemente do método racional, as diferenças entre as vazões 

máximas obtidas pelos diferentes métodos de desagregação da chuva diária variam com o período de 

retorno. O método Alternativo SC obteve vazões de pico variando de 22,9% a 25,9% menor que o 

método Alternativo Brasil. Já o método das isozonas revisado obteve estimativas de 33,0 a 384 % 

superior ao método Alternativo Brasil, sendo as maiores diferenças obtidas com os menores períodos 

de retorno.  

 

Tabela 5 - Vazão máxima estimada com o método hidrograma unitário sintético (m³/s). 

Método de desagregação 
T - Período de Retorno (anos) 

10 20 50 100 

Modelo Alternativo Brasil 143,0 175,2 222,4 261,8 

Modelo Alternativo SC 106,0 131,8 169,7 201,7 

IMD 82,1 103,3 135,1 161,9 

Isozonas Original 150,1 183,1 232,0 272,5 

Isozonas Revisado 197,9 238,7 298,7 348,2 

 

Para o período de 10 anos, recomendados para projetos de drenagem urbana, os valores de 

vazão máxima obtidos pelos cinco métodos de desagregação da chuva diária encontram-se 

superestimados em 29,8% a 34,9% em relação ao T-20 anos. Quando comparado ao período T-50 

anos, os valores encontram-se superestimados em 61,7% a 69,6%.    

Os resultados de vazão máxima estimados pelos métodos racional e HUS, quando comparados 

entre os cinco métodos de desagregação da chuva diária, evidenciam diferenças significativas. Isso 

denota a necessidade de aprofundar os estudos na obtenção de chuvas intensas de diferentes durações.   

 

CONCLUSÕES 

Foram utilizados cinco métodos de desagregação para obter os valores de vazão máxima 

estimados pelos métodos Racional e Hidrograma Unitário Sintético. Portanto, os valores de vazão 

máxima obtidos variam conforme o coeficiente adotado, bem como das condições de comportamento 

da precipitação.  
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Os resultados mostram que o método de desagregação da chuva diária pode levar a diferenças 

superiores a 20% nas estimativas da vazão máxima, evidenciando a importância de revisar e atualizar 

as relações entre chuvas de diferentes durações a serem usadas na desagregação da chuva diária. 
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