
 

COMPARAÇÃO ENTRE CHUVAS INTENSAS OBTIDAS A PARTIR D E 
IDF’S E PELA METODOLOGIA DA RELAÇÃO ENTRE DURAÇÕES.  

 

COMPARISON BETWEEN INTENSE RAINFALL ESTIMATED FROM 
IDF'S AND THROUGH THE RELATIONSHIP BETWEEN DURATION S  

 

Carlos Augusto Roman1; Raviel Eurico Basso2; Daniel Gustavo Allasia Piccilli2; Rutinéia Tassi2 

1 UFSM, carlosaugustoroman@gmail.com; 2 UFSM 

 

Palavras-Chave: chuvas intensas, IDF, relação entre durações. 

Key Words: heavy rains, IDF, relation between durations.  

 

INTRODUÇÃO  

O conhecimento das chuvas intensas é de grande importância para o dimensionamento de 
obras na drenagem urbana. Normalmente, elas são obtidas com base nas relações Intensidade-
Duração-Frequência (IDF), para os locais que possuem registros pluviográficos.  

Por outro lado nas localidades aonde existe a escassez de dados pluviográficos e/ou pequenos 
períodos de observação, se faz necessária a utilização de métodos analíticos e alternativos para 
estimar a intensidade máxima de precipitações de projeto. Dentre os métodos mais usados nestes 
casos, se destacam aqueles que se baseiam nas relações entre precipitações de diferentes durações 
para desagregar a chuva máxima diária em uma chuva de duração inferior (Back, 2009). 

Bertoni e Tucci, (2000) indicam que o método das relações entre durações é de grande 
aplicabilidade em face à existência de um grande número de pluviômetros com série longa, em 
quase todo território nacional. No entanto, diversos resultados controversos têm sido apresentados 
na literatura. Por exemplo, Costa e Rodrigues (1999), indicam que com base na regionalização 
proposta por Torrico (1974) para a relação entre durações (Pred), é possível encontrar diferenças de 
7,5 a 54% na intensidade da chuva estimada, em relação às equações IDF (Pidf). Oliveira et al. 
(2000), comparando as estimativas de chuvas obtidas por desagregação da chuva pelas relações da 
CETESB (1986) com as equações IDF obtidas a partir dos dados do pluviógrafo, encontraram erros 
relativos abaixo de 15%. Genovez et al. (1994) compararam cinco equações IDF generalizadas, 
incluindo a proposta por Bell (1969) e por Uehara et al. (1980) para o Brasil e São Paulo, com 
dados de 9 postos pluviográficos do Estado de São Paulo, e constataram que as equações IDF 
generalizadas apresentaram resultados semelhantes e, de maneira geral, os desvios absolutos dos 



 

valores estimados pelas equações com os observados, foram inferiores a 15%, embora para alguns 
postos este desvio tenha chegado a 45%.  

Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Belinazo e Paiva (1991) e Eltz, Reichert e Cassol 
(1992) determinaram as relações IDF’s e as relações entre durações respectivamente. Neste sentido, 
o objetivo deste estudo é analisar os mesmos dados utilizados por estes autores, e determinar se há 
diferenças significativas na utilização das relações entre durações (Pred) em comparação aos 
valores obtidos diretamente da IDF (Pidf) para a cidade de Santa Maria. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Por meio dos dados pluviográficos da Estação Experimental da Secretária de Agricultura-
atual Fepagro, localizada na Boca do Monte em Santa Maria, que possui as coordenadas 
geográficas: latitude 29°41’ e longitude 53°49’, Belinazo e Paiva (1991) determinaram a equação 1 
que representa a relação intensidade-duração-frequência (IDF) para o município de Santa Maria. 
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Onde: I é a intensidade da chuva em mm/h; TR o período de recorrência do evento chuvoso em 
anos; e t é a duração da chuva intensa. Em estudo realizado por Eltz, Reichert e Cassol (1992) para 
o mesmo município e com os dados de chuva do pluviógrafo de registro diário instalado na mesma 
estação, os autores determinaram as precipitações máximas, com as seguintes durações de 10, 20 e 
30 minutos e 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 e 48 horas, para o período de 1963 até 1989. Com as precipitações 
máximas determinou-se as relações entre durações (Quadro 1), adotando como parâmetro a chuva 
de 24 horas de duração.  

Quadro 1 – Relação entre durações (Adaptado de: Eltz, Reichert e Cassol, 1992) 

Duração 10 min. 20 min. 30 min. 1 h 2 h 4 h 6 h 8 h 12 h 24 h 

Relação 16,2% 24,9% 31,9% 42,5% 54,0% 66,7% 76,7% 83,3% 89,1% 100,0% 
 

Ainda, com os dados utilizados por Eltz, Reichert e Cassol (1992), e fazendo uso da 
distribuição probabilística de Gumbel apresentada por Collischonn e Tassi (2008), determinou-se a 
precipitação diária para os tempos de retorno (TR) de 2, 5, 10 e 100 anos, que foram transformadas 
para diferentes durações sub-diárias com a metodologia da relação entre durações. Comparou-se 
estes resultados com os valores obtidos por meio da IDF determinada por Belinazo e Paiva (1991) 
para os mesmos TR e duração.  

 



 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com a finalidade de melhor apresentar as diferenças entre os valores obtidos por ambas as 
metodologias, é apresentada a relação (em percentagem) da precipitação gerada através das relações 
entre durações do quadro 1 com os valores obtidos com a utilização da IDF (equação 1). Também 
são apresentadas graficamente as chuvas intensas obtidas (Figura1). 

 

Quadro 2 – Relação entre as precipitações geradas pela relação entre durações (Pred) e a da (Pidf) 

TR 
Porcentagem da precipitação Pred/Pidf 

10min 20min 30min 1h 2h 4h 6h 8h 12h 24h 
100 77,42 82,11 86,85 86,12 83,39 79,76 79,31 77,70 72,03 63,36 
10 83,55 90,53 97,15 98,91 98,52 97,02 98,14 97,34 91,83 83,23 
5 83,45 91,03 98,12 100,74 101,23 100,60 102,32 101,88 96,65 88,42 
2 81,22 89,41 96,96 100,68 102,38 103,01 105,55 105,64 100,96 93,54 

 

Pode-se observar (Quadro 2 e Figura 1) que ambas as metodologias produzem resultados 
semelhantes para TR de 2, 5 e 10 anos, com durações entre 30 minutos e 12 horas, nesta relação, 
quanto mais próximo a 100%, mais aproximadas são os resultados Já para as durações de até 20 
minutos ou maiores do que 12 horas, o emprego da metodologia da (Pred) apresentaram diferenças 
significativas com relação (Pidf) com variações próximas de 15 a 20%, com subestimativa do 
volume da chuva, indicando deficiências no seu uso. Uma questão importante a ser destacada, é que 
na análise realizada para valores superiores ao tempo de retorno TR de 10 anos, os resultados 
obtidos foram extrapolados, uma vez que não se obteve valores observados no ajuste por Gumbel 
dos máximos diários nesta faixa.  

 

.   

Figura 1 – Precipitação máxima para os TR, gerada pelas (Pred) e (Pidf) 



 

4. CONCLUSÃO 

Com base nos dados de Santa Maria, e corroborando com os estudos apresentados por 
Oliveira et al. (2000), Genovez et al. (1994), as variações entre as chuvas intensas obtidas a partir 
(Pidf) e (Pred) são semelhantes. Contudo, comparando estes valores com as relações regionais, tais 
como a apresentada por Torrico (1974) e conforme a análise de Costa e Rodrigues (1999) e Allasia 
e Villanueva (2009), deve-se tomar precauções na extrapolação dos resultado, pois observou-se 
diferenças significativas. Neste sentido, pode-se incidir em uma subestimativa do volume da chuva, 
quando se fizer uso das relações entre durações para o dimensionamento de obras hidráulicas em 
áreas urbanas com durações da chuva intensa (t) de até 20 minutos ou maiores do que 12 horas. 
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