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Resumo – A importância das equações de intensidade, duração e frequência é evidente na 

concepção de projetos hidráulicos na drenagem urbana, agrícola e de rodovias. Além disso, a 

determinação de hidrogramas de projetos normalmente necessita da determinação de hietogramas 

de projeto associado a um tempo de retorno e a uma duração específica. No entanto, as informações 

sobre as relações i-d-f ainda não existem para muitas cidades do país, e, nos casos em que existem, 

as informações encontram-se dispersas por muitas vezes terem sido determinadas em diferentes 

épocas e por diferentes metodologias, dificultando a possível utilização na concepção dos mais 

variados projetos em engenharia de recursos hídricos. Dessa forma, objetivando homogeneizar a 

informação, esse trabalho realiza uma coletânea das equações de chuvas intensas para o estado de 

Pernambuco, mostrando as equações para diversas regiões do estado. 
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COLLECTANEA OF INTENSE RAINFALL EQUATIONS FOR  

PERNAMBUCO STATE 

 

Abstract – The importance of the equations of intensity, duration and frequency is evident in the 

design of hydraulic projects in urban drainage, agricultural and highways drainage. Furthermore, 

the determination of hydrographs typically requires the determination of hyetographs associated 

with a project timeline and a specific duration. However, information about the idf relationships do 

not exist for many cities in the country and where they exist, the information is scattered because in 

most of the cases they have been determined at different times and by different methodologies, what 

interferes in the utilization for various projects design in water resources engineering. Thus, this 

paper performs a collection of equations of high intensity rainfall for the state of Pernambuco, 

showing the equations for different regions of the state in order to homogenize the information, 

contributing to the technical scientific area. 
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INTRODUÇÃO  

O Brasil presencia a execução de uma série de obras de infraestrutura visando os eventos da 

Copa do Mundo de 2014. Consoante com esses eventos, o estado de Pernambuco, assim como 

outros estados do Nordeste possui uma série de obras sendo executadas, sendo as principais, os 

eixos da Transposição do Rio São Franciso, a construção da Ferrovia Transnordestina, e demais 

obras relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal. Assim, 

uma série de projetos hidráulicos e hidrológicos está em execução e demandam informações 

básicas, sendo o conhecimento da precipitação de projeto uma das informações essencial. 

Não são poucos os estudos existentes no estado de Pernambuco referente a chuvas intensas. A 

cidade do Recife, por exemplo, possui uma série de equações determinadas através da metodologia 

clássica com dados pluviográficos (Encimbra (1978), FIDEM (1980), Ramos e Azevedo (2010)) e 

duas equações determinadas a partir de uma série histórica de dados pluviométricos utilizando a 

metodologia de Bell (1969) e o método das relações entre durações (Coutinho et al (2010)). 

Além desses estudos para Recife, o trabalho de Pfasftetter (1957)  determinou relações i-d-f 

para várias cidades brasileiras e contemplou duas cidades de Pernambuco – Olinda e Nazaré da 

Mata. Apesar da data de publicação, poucas atualizações foram feitas para as cidades determinadas 

por Pfasftetter, sendo essas relações à única informação ainda utilizada por projetistas que muitas 

vezes extrapolam essas equações admitindo-as válidas para regiões próximas às cidades que 

Pfasftetter determinou. Estudos como o de Festi (2007) realizaram uma coletânea de equações idf 

para o Brasil, mas não referenciou equações para cidades pernambucanas. O objetivo deste trabalho 

é realizar uma coletânea das equações de intensidade, duração e frequência existentes até o ano de 

2012 para o estado de Pernambuco, facilitando assim a utilização das mesmas para os projetos de 

engenharia de recursos hídricos concebidos no estado. 

METODOLOGIA 

Pfasftetter (1957) estabeleceu curvas i-d-f para 98 postos localizados em diferentes regiões do 

Brasil. O autor ajustou para cada posto a seguinte equação empírica: 

                                                                                                        (1) 

Na qual, P = a precipitação máxima em mm, t = duração da precipitação em horas, a, b e c 

constantes para cada posto e R = um fator de probabilidade, definido como:  

                                                                                                                    (2) 

Sendo, Tr = tempo de retorno em anos,  e  valores que dependem da duração da 

precipitação e   uma constante (adotada para todos os postos igual a 0,25). 

O método da desagregação de chuvas desenvolvido pelo DAEE/CETESB (1980) adota o fator 

médio de 1,14 para a transformação de chuva máxima de 1 dia, em chuva de 24 h; para os demais 

tempos de duração de chuvas, utilizam-se os coeficientes apresentados em tabelas facilmente 

encontradas em publicações como Tucci(2004).No entanto, Silveira(2000) sintetiza e facilita o uso 

dessas relações através da equação 3 .   

          
      (

     

   
)
                                                                                  (3) 

O método de Bell (1969) é indicado especificamente para regiões onde as chuvas do tipo 

convectiva são predominantes, é válido para tempos de retorno variando de 2 a 100 anos e para 

durações de 5 a 120 minutos. A equação 4 , apresentada por Righetho (1998) foi ajustada adaptando 

o método para dados de postos brasileiros. 

                       (       
          )                                        (4) 

O método só se aplica com a estimativa de h(60; 2), recomenda-se a equação (5) :  
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                                 (5) 

Sendo K = 0,510 e hdia(2) a altura pluviométrica máxima diária anual correspondente ao 

período de retorno, T = 2 anos.  

Tanto o método de Bell quanto o método das relações entre durações são metodologias 

alternativas que podem ser utilizadas quando não se dispões de dados pluviográficos e se dispõe de 

boas séries de dados pluviométricos o que é o caso mais comum.   Mesmo nessas metodologias, as 

relações idf finais são ajustadas à forma tradicional representada pelo modelo a seguir.  

        
    

      
                 (6) 

Onde a,b,c e d são constantes de ajustes que podem ser determinadas pelo método da 

CETESB (1979) ou por regressão linear e não lineares ( Silva et al (2012)). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A cidade do Recife dispõe de 2 equações de chuva elaboradas pelas consultoras EMCIBRA, 

contratada pela Prefeitura do Recife no final da década de 1970, e Acqua-Plan, contratada pela 

FIDEM em 1980; onde foram tomados com base os dados históricos entre 1926 e 1977 observados 

nos posto de Olinda e do Curado. Ressalta-se que apenas a da EMCIBRA (7) foi obtida 

especificamente para a cidade do Recife; já a elaborada pela Acqua-Plan , refere-se à região 

metropolitana do Recife- RMR. Neste estudo a consultora estabeleceu duas equações (8 e 9) . 

Equação da chuva elaborada pela Emcibra(1978) para a cidade do Recife :  

  
             

                                                                                                                    (7) 

Sendo: T o  tempo de retorno em anos e  t a duração da precipitação em minutos. 

Equação da chuva elaborada pela Acqua-Plan(1980) para a RMR. Adota-se o valor máximo 

entre as expressões (8) e (9). 

   
                                      

                                                                                  

(8) 

   
                    

                                                                                                          (9) 

Uma atualização da equação idf para a cidade do Recife foi realizada por  Ramos e Azevedo 

(2010) (equação 10), a partir de uma série de 40 anos (de 1968 a 2007) para o posto pluviográfico 

situado no Aeroporto Internacional dos Guararapes.  

  
               

                           (10) 

Nesta expressão, T é o período de retorno em anos, t a duração da chuva em minutos, e i a 

intensidade de precipitação em mm/h. 

As equações 11, e 12 detalham as relações determinadas para Olinda e Nazaré da Mata por 

Pfasftetter (1957). 

Olinda      

                                                                                            (11) 

Sendo β um parâmetro atribuído conforme a duração t: Para t=5 mim, β =0,04; para t>5 min, 

β=0,2 

Nazaré da Mata    

                                                                                             (12) 

Sendo β um parâmetro atribuído conforme a duração t: Para t=5 mim, β = -0,04; para t= 15 

min, β=0,04, para t=30 min β=0,08 e para t de 1hora a 6 dias β=0,08. 
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Em resumo, nos modelo de Pfasftetter (1957), o parâmetro β é uma característica ou função  

de cada localidade e é também função do tempo.  O parâmetro α é função apenas do tempo 

conforme Tabela 1. 

Tabela 1- Valores do parâmetro α. Pfasftetter (1957) 

Duração 5min 15min 30min 1h 2h 4h 14h 24h 48h 

α 0,108 0,122 0,138 0,156 0,166 0,174 0,176 0,170 0,166 

Nas expressões para Olinda e Nazaré da Mata Tr é o período de retorno em anos, P é altura de 

precipitação em mm para uma duração t, t é  a duração da chuva em horas. 

Equações IDF obtidas através de dados pluviográficos (i -  mm/h, Tr - anos e t em min) 

Araripina  

   
                

                
  (Silva et al., 2012)                                      (13) 

 Belo Jardim        

   
                 

                 
  (Silva et al., 2012)                                  (14) 

Bezerros         

   
                

                   (Silva et al., 2012)                                               (15) 

Custódia         

   
                  

                   (Silva et al., 2012)                                      (16) 

Fernando de Noronha  

   
                 

                  (Silva et al., 2012)                                  (17) 

Salgueiro  

   
                 

                   (Silva et al., 2012)                                  (18) 

Serra Talhada  

   
                

                   (Silva et al., 2012)                                  (19) 

Serrolândia  

   
                 

                   (Silva et al., 2012)                                  (20) 

Tabira  

   
                 

                  (Silva et al., 2012)                                  (21) 

Triunfo  

   
                 

                
  (Silva et al., 2012)                                  (22) 

Vertentes  

   
               

                    (Silva et al., 2012)                                  (23) 

Equações idf obtidas através de dados pluviométricos (i - mm/h, Tr - anos e t em min) 

Araripina     

   
                 

                   (Silva et al., 2012)                                     (24)

   

Belo Jardim      
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                   (Silva et al., 2012)              (25) 

Bezerros             

   
                 

                   (Silva et al., 2012)                                  (26) 

Custódia          

   
                 

                   (Silva et al., 2012)                         (27) 

Salgueiro  

   
                 

                   (Silva et al., 2012)                                  (28) 

Serra Talhada  

   
                 

                 
  (Silva et al., 2012)                                  (29) 

Serrolândia  

   
                

                   (Silva et al., 2012)                                  (30) 

Tabira  

   
                 

                    (Silva et al., 2012)                                                              (31) 

Triunfo  

   
                  

                   (Silva et al., 2012)                                  (32) 

Vertentes  

   
                 

                   (Silva et al., 2012)                                  (33) 

Equações obtidas através do Método da relação entre durações (i - mm/h, Tr - anos e t em 

min) 

Vitória  

   
                   

                  
    (Coutinho et al.,2010 )                                            (34) 

Caruaru    

   
                   

                  
    (Coutinho et al.,2010 )                                 (35) 

Petrolina  

   
                 

                       (Coutinho et al.,2010 )                                             (36) 

Pesqueira  

   
                

                  
     (Coutinho et al.,2010 )                                            (37) 

Araripina  

   
                 

                      (Coutinho et al., 2010)                                             (38) 

Recife  

   
                 

                  
  (Coutinho et al., 2010)                                                         (39) 

Equações obtidas através do Método de Bell (1969) (i - mm/h, Tr - anos e t em min) 

Vitória  
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                       (Coutinho et al.,2010)                                            (40) 

Caruaru  

   
                 

                        (Coutinho et al., 2010)                                   (41) 

Petrolina  

   
                 

                       (Coutinho et al.,2010)                                              (42) 

Pesqueira  

   
                 

                    
   (Coutinho et al., 2010)                                            (43) 

Araripina  

   
                   

                       (Coutinho et al., 2010)                                             (44) 

Recife  

   
                   

                    (Coutinho et al., 2010)                                             (45) 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A coletânea dessas equações permitiu homogeneizar as informações consolidadas e existentes 

para as diversas regiões do estado de Pernambuco. Espera-se uma contribuição ao meio técnico e 

científico através da disseminação não apenas da informação da equação, mas também dos métodos 

que foram empregados permitindo ao usuário a escolha da equação utilizar em função de questões 

relacionadas à segurança, conhecimento da região e maior confiabilidade de cada método.  

Para a utilização das equações determinadas através de dados pluviométricos recomenda-se 

respeitar os intervalos de duração e tempos de retorno para os quais elas foram determinadas. As 

equações idf (34) a (45) são válidas para tempos de retono de 2 a 100 anos e durações de 5 a 120 

minutos. 
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