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RESUMO 

As vazões geradas pelas chuvas intensas podem causar inúmeros danos à infraestrutura, 

tornando-se necessário a correta caracterização das mesmas para um melhor 

dimensionamento das obras hidráulicas. As chuvas intensas são normalmente estimadas a 

partir das equações que relacionam intensidade, duração e frequência (IDF) derivadas de 

dados observados em cada local e, quando não disponíveis, a partir de informações regionais 

tais como as fornecidas pelas isozonas de chuvas intensas. No entanto, existem poucos 

estudos que analisam o impacto da incerteza introduzida pelo uso das isozonas no 

dimensionamento de redes de drenagem. Nesse contexto, esse trabalho avaliou o impacto da 

incerteza derivada do uso das isozonas de chuvas intensas publicadas por Basso et al. (2016), 

comparativamente ao uso de IDF, para o dimensionamento de microdrenagem, utilizando a 

vazão máxima gerada pelo método racional como estatística de comparação. Os resultados 

mostraram diferenças relativamente pequenas entre as metodologias, com algumas exceções, 

indicando que os dados obtidos das isozonas são, em geral, adequados para o 

dimensionamento de estruturas hidráulicas, mas que, em alguns casos específicos podem 

levar a diferenças significativas nas estimativas.  
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INTRODUÇÃO 

O estudo das chuvas intensas é de suma importância para o dimensionamento de 

estruturas hidráulicas uma vez que, na falta de dados observados de vazão, são utilizadas para 

a obtenção da vazão máxima que será utilizada nos projetos dessas estruturas (TUCCI, 2012). 

As vazões geradas pelas chuvas intensas ocasionam as cheias, as quais podem levar a grandes 

prejuízos em estruturas hidráulicas, enchentes, disseminação de doenças de veiculação hídrica 
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e erosão (TUCCI, 2012; COLLISCHONN; TASSI, 2008; DENARDIN; FREITAS, 1982; 

GARCEZ; ALVAREZ, 1988). 

As chuvas de projeto são normalmente obtidas a partir das equações que relacionam 

intensidade, duração e frequência (IDF). Entretanto, muitas dessas equações no Brasil são 

antigas e não representam de forma apropriada o comportamento da precipitação atualmente, 

podendo comprometer a segurança das estruturas projetadas. Ademais, não existem muitos 

estudos em nível nacional, dificultando a obtenção dos parâmetros das equações IDF no 

Brasil.  

Além das equações IDF, outras metodologias são utilizadas para a estimativa de 

chuvas intensas, em especial quando não se dispõe de dados locais, tais como os métodos de 

Bell (1969), Chen (1983) e as isozonas de chuvas intensas para o Brasil originalmente 

propostas por Torrico (1974) e, posteriormente, atualizadas por Basso et al. (2016). Torrico 

(1974), utilizando os mesmos dados dos 98 postos utilizados por Pfafstetter (1957), chegou à 

conclusão de que o Brasil possuía oito regiões microclimáticas (isozonas), dentro das quais as 

relações entre as durações obtidas a partir das IDF’s de Pfafsterrer (1957) foram 

espacializadas. 

Os resultados de Torrico (1974) permitiram a elaboração de um mapa de isozonas que 

foi utilizado para a estimativa de chuvas intensas em diversos projetos de engenharia até 

recentemente, embora o estudo tenha sido realizado há quase 50 anos, com informações 

coletada há praticamente 70 anos. Atendendo a necessidade de sua atualização, Basso et al. 

(2016), utilizando informações de mais de 1000 IDF’s atualizaram as informações, inclusive 

propondo algumas modificações nas isozonas originais.   

Esse trabalho avaliou a incerteza na estimativa da vazão utilizada no dimensionamento 

de redes de microdrenagem introduzida pelo uso das isozonas de chuvas intensas propostas 

por Basso et al. (2016), comparativamente ao resultado obtido com a relação IDF, utilizando 

implementações computacionais dessa metodologia no software livre QGIS. Os dados diários 

de precipitação foram obtidos do complemento ECO-Pluvia Downloader (FONTOURA et al., 

2016), enquanto os dados das isozonas a partir do complemento Brasil-IDF (PACHALY, 

2017). As vazões estimadas através do método racional com ambas as metodologias foram 

utilizadas como estatística de comparação.  
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METODOLOGIA 

A área analisada nesse estudo foi a região Sul do Brasil. Foram selecionadas treze 

cidades com IDF, que compreendem dez das onze isozonas de chuvas intensas da Região.  

Estipulou-se que, caso a isozona compreendesse mais de um estado, seria selecionada uma 

cidade por estado, para fins de uma maior representatividade na análise. As isozonas da região 

Sul, juntamente com as cidades escolhidas que possuem IDF são apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Isozonas de chuvas intensas e cidades com IDF selecionadas  

 

 

Como estatística de comparação, foram utilizadas as vazões de projeto estimadas pelo 

método racional (MR). Esse método é comumente utilizado para a determinação da vazão 

máxima de projeto utilizada no dimensionamento de redes de microdrenagem para bacias com 

área inferior a 2 km², e considera que a duração da precipitação de projeto seja igual ao tempo 
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de concentração, adotando um coeficiente único de perdas baseado nas características da 

bacia (TUCCI, 2012), conforme a Equação 1: 

 𝑄 =  0,278. 𝐶. 𝑖. 𝐴 (1) 

sendo: Q a vazão máxima (m³.s-¹); C o coeficiente de escoamento superficial; i a intensidade 

da chuva de projeto (mm.h-1); e A a área da bacia hidrográfica (km²). 

Para avaliar as diferenças obtidas entre as vazões estimadas pelo MR a partir das IDFs 

de cada cidade e a isozona, foram consideradas quatro bacias hidrográficas hipotéticas, com 

características de áreas urbanizadas e descritas na Tabela 1. A caracterização dessas quatro 

áreas respeitou os princípios da aplicabilidade do MR, permitindo uma maior variabilidade de 

resultados para a comparação.  

Tabela 1 – Características das bacias hidrográficas hipotéticas usadas na análise 

Bacia Área (km²) Tc (min) Coeficiente de escoamento superficial 

I 0.5 30 0,8 

II 1 60 0,8 

III 1.5 90 0,8 

IV 2 120 0,8 

 

A intensidade da chuva de projeto para cada cidade selecionada, tanto pela equação 

IDF, quanto pelas isozonas de chuvas intensas, foi determinada para os tempos de retorno de 

2, 5, 10 e 20 anos.  

As IDF’s utilizadas no estudo foram obtidas em um banco de dados desenvolvido por 

Basso et al. (2011), que inclui informações coletadas em revistas, congressos, livros, 

relatórios e demais publicações científicas e técnicas para cada uma das cidades.  

Para a estimativa da intensidade da chuva de projeto com o método das isozonas é 

necessário, primeiramente, estimar a precipitação de 24 horas com o tempo de retorno 

escolhido. Posteriormente, essa chuva é discretizada em intervalos de tempo menores (no caso 

do método racional, a duração da chuva é igual ao tempo de concentração) utilizando a 

parametrização do comportamento regional, que se obtém do próprio método das isozonas 

(Basso et al., 2016). 

Para facilitar a tarefa de obtenção de séries recentes de chuva, foi utilizado o 

complemento QGIS ECO-Pluvia Downloader (FONTOURA et al., 2016) que permite a 

realização do download de séries históricas diretamente do banco de dados da Agência 

Nacional das Águas (ANA) para um conjunto de estações contidas em um critério de busca. 

Esse complemento trabalha dentro de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) assim, 
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podem ser utilizadas todas as facilidades de busca e procura do SIG para facilitar a tarefa, 

diminuindo consideravelmente o tempo nessa atividade. 

Com as séries obtidas a partir da ANA, foi utilizada a distribuição de Gumbel para a 

estimativa da precipitação diária com os tempos de retorno escolhidos. O teste de 

Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a aderência da distribuição à série de dados. 

Na sequência, calcularam-se as intensidades da chuva de projeto por meio do complemento 

QGIS Brasil-IDF (PACHALY, 2017) para seus respectivos tempos de retorno. Este 

complemento permite determinar a precipitação de projeto, rediscretizando a precipitação de 

24h de duração, a partir dos coeficientes das isozonas (relação entre durações regionalizada). 

Finalmente, compararam-se os resultados de vazão da aplicação do método racional 

nas bacias hidrográficas hipotéticas, alternativamente com valores de intensidade obtidos pela 

equação IDF e pelo método das isozonas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da metodologia aplicada, verificou-se que para as cidades analisadas a 

diferença média entre os valores de vazão obtidos pelas duas metodologias (IDF e isozonas) 

se mostrou baixo. Foram realizadas duas análises, a primeira (Figura 2a) alterou os tempos de 

concentração previamente estipulados calculando a diferença média entre as vazões 

determinadas para todos os tempos de retorno; na segunda análise (Figura 2b) foram alterados 

os tempos de retorno previamente estipulados calculando a diferença média entre as vazões 

para todos os tempos de concentração. Constatou-se que, para ambos os casos, a mediana da 

diferença foi menor que 15% e a média da diferença entre as vazões foi menor que 20%. O 

resultado destas análises sugere que as isozonas podem ser consideradas uma alternativa 

viável quando não existir IDF em alguma localidade, uma vez que os diâmetros das 

tubulações comerciais contíguos possuem, em geral, diferenças na sua capacidade de 60% ou 

mais (ALLASIA, 2002).  

No entanto, em algumas cidades como Maringá-PR e Urussanga-SC as vazões obtidas 

partir das IDF’s e das isozonas diferiram significativamente, como é demonstrado na forma de 

pontos nos gráficos da Figura 2. Entre os motivos para essa diferença, não se descarta a 

possibilidade de microclimas locais, já que a cidade de Urussanga, por exemplo, se encontra 

numa região de morros ou, ainda, inadequações na estimativa da isozona. A falta de 

informações pluviométricas pode ser um fator que contribui para a diferença nos resultados, já 
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que a isozona de Maringá engloba dados da região a Centro-Oeste do país, que é uma das 

regiões com menor densidade de estações. 

Figura 2 – Gráficos da diferença média entre vazões (%) em função dos tempos de 

concentração a) e períodos de retorno b) para as todas as cidades analisadas 

 a)    b) 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados mostraram que, em termos gerais, a diferença entre vazões de projeto, 

determinadas pelo MR com uso de chuvas intensas obtidas a partir de IDF e a partir de 

isozonas, foi inferior a 20%. Pode-se considerar que essa diferença está dentro da margem de 

incerteza no dimensionamento de estruturas hidráulicas, mostrando que o método das 

isozonas de chuvas intensas consegue estimar de uma forma satisfatória a vazão máxima de 

projeto. No entanto, em locais específicos podem existir diferenças significativas alertando, 

por um lado, para a necessidade de cuidados no uso das metodologias de estimativa de chuvas 

intensas regionais e, por outro, para a necessidade de implementação de uma rede densa de 

pluviógrafos ao longo do Brasil para determinação de chuvas intensas com qualidade.  

Por outro lado, a utilização de complementos computacionais baseados em sistemas de 

informação geográfica gratuitos, tais como o QGIS ECO-Pluvia Downloader (FONTOURA 

et al., 2016) e o Brasil-IDF (PACHALY, 2017), que automatizam a aquisição de dados 

pluviométricos e a aplicação do método das isozonas, respectivamente, se mostraram muito 

importantes para simplificar e diminuir as incertezas na aplicação do método por técnicos 

menos experientes.  
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