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1. INTRODUÇÃO 

Chuvas intensas induzem a ocorrência de importantes danos ambientais. Destaca-se a geração 
de escoamentos superficiais responsáveis pela erosão dos solos e pela formação de ondas de cheias, 
promotoras de inundações em áreas vulneráveis. Os projetos de estruturas hidráulicas associadas 
aos escoamentos superficiais são, em geral, realizados a partir do conhecimento desta variável 
(Tucci et al, 1995). Desta forma, incertezas na sua estimativa podem constituir-se em importante 
problema aos engenheiros projetistas.  

Equações de intensidade-duração e frequência têm sido estabelecidas a partir de registros 
pluviométricos realizados em pluviógrafos (pluviômetros com registrador gráfico) ou pluviômetros 
automáticos, na maioria das vezes do tipo de báscula (Fendrich, 1998; Back et al., 2011, entre 
outros). Estimativas também são realizadas a partir da desagregação das chuvas diárias (Back et al., 
2012). No entanto, as medidas de alturas de chuva realizadas com pluviômetros de báscula podem 
apresentar erros, conforme foi apresentado por Braga e Fernandes (2007). Eles avaliaram, em 
laboratório, a precisão da medição efetuada com diferentes tipos de pluviômetros automáticos de 
báscula, obtendo erros médios variando entre 2,2 e 20%. Os maiores erros foram observados para 
chuvas intensas. 

Neste contexto, este trabalho tem por objetivo avaliar a acurácia das medidas das alturas de 
chuvas realizadas em dois tipos de pluviômetros automáticos de báscula instalados em campo, em 
uma bacia hidrográfica do extremo oeste do estado de Santa Catarina. 

 



 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo é a bacia hidrográfica do arroio Fortaleza (área de drenagem de 64,28 km²), 
localizada na região do extremo oeste de Santa Catarina, onde está instalada uma rede de 
monitoramento hidrológica quali-quantitativo. Dois pluviômetros automáticos de báscula foram 
instalados na área do viveiro florestal da Prefeitura Municipal de São João do Oeste. Os 
pluviômetros foram instalados na altura de 1,50 m, sobre base metálica. Os sistemas eletrônicos são 
alimentados com sistema fotovoltaico.  

O primeiro é um pluviômetro de báscula, fabricado em plástico ABS, com área de coleta de 
214 cm2 e resolução de 0,2 mm. O fabricante indica que a acurácia é de 4% para intensidade de 
precipitação entre 0,2 e 50 mm/h e de 5% para intensidade entre 50 e 100 mm/h. O número de 
basculada foi registrado em datalogger, em intervalos de 5 min. O segundo é construído em 
alumínio extrudado, apresentando área de captação de 324,3 cm2 (8” de diâmetro). Ele possui um 
módulo eletrônico microprocessado responsável por compensar a altura da precipitação, em função 
da intensidade da chuva. O pluviômetro foi calibrado em laboratório, com altura por basculada 
variando entre 0,236 e 0,330. O modelo de compensação é descrito por uma função polinomial. As 
basculadas são registrados em um datalogger com saída SDI-12, em intervalos de tempo de 5 min. 
Os dois pluviômetros automáticos são identificados como convencional e de compensação, 
respectivamente. 

A instalação dos pluviômetros foi realizada em instantes de tempo diferentes. O pluviômetro 
convencional foi instalado em 17/06/2013 e o pluviômetro de compensação em 08/07/2013. As 
comparações foram realizadas para o período de monitoramento simultâneo, finalizado em 
15/03/2014. Assim, o período de análise compreende 250 dias. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Figura 1 são apresentadas as evoluções temporais das alturas de precipitação horárias 
medidas nos pluviômetros convencional e de compensação. Nota-se que no pluviômetro de 
compensação foram medidas maiores alturas de precipitação. Os máximos valores horários foram 
de 47,8 e 57,9 mm, nos pluviômetros convencional e de compensação, respectivamente. A relação 
entre as duas alturas mostra que ela foi 21% superior no pluviômetro de compensação. No período, 
a altura total foi de 1293,2 mm no pluviômetro convencional e de 1463,3 mm no pluviômetro de 
compensação. A diferença ao longo dos 250 dias de monitoramento foi de cerca de 13%.  

A equação de intensidade, duração e frequencia da região (estação pluviométrica de Chapecó) 
estabelecida por Back et al. (2011) mostra que as intensidades médias máximas horarias medidas 
representam períodos de retorno de 3,8 anos no pluviômetro convencional e 12,8 anos no 
pluviômetro de compensação. O uso dos resultado obtido no pluviômetro convencional no 
dimensionamento de sistema de drenagem superficial (Tucci et al., 1995) implicaria em um 
subdimensionamento da estrutura hidráulica.   
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Figura 1: Evolução da altura de precipitação horária 

Na Figura 2 é apresentada a distribuição de frequência das chuvas medidas durante o período 
de monitoramento. Ressalta-se que o período é relativamente curto para uma análise mais precisa da 
distribuição das alturas de chuvas horárias, mas apresentam um indicativo desta distribuição. Nota-
se que para pequenas alturas de precipitação são similares, mas para maiores alturas, as frequências 
são maiores no pluviômetro de compensação.  
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Figura 2: Frequência das alturas de precipitação 

Neste contexto, também é interessante notar a relação entre as alturas de precipitação para 
diferentes durações de medidas. Relações desta natureza têm sido utilizadas por diferentes autores 
para desagregar chuvas diárias medidas em pluviômetros manuais. Na tabela 1 são apresentados os 
valores máximos de 5 min, 1 h e 24 h e a comparação com dois estudos. Nota-se que a relações de 5 



 

min/ 1 h são levemente inferior aqueles dos demais estudos. Para a relação 1h/24h, elas foram mais 
elevadas.  

Tabela 1: Relação entre alturas de chuva para diferentes durações 

Duração Convencional Compensação Back et 
al. (2012)1 

DNOS (CETESB, 
1986) 

5 min/1 h 11,0/47,8 = 0,23 13,3/57,9 = 0,23 0,24 0,25 

1 h/24 h 47,7/103,8 = 0,46 57,9/120,5 = 048 0,37 0,42 

1 Estação Chapecó 
 
4. CONCLUSÃO 

A análise das alturas de precipitação medidas com pluviômetro de báscula convencional e de 
compensação mostra que os primeiros geram submedições. Ao longo de períodos longos, o erro é 
da ordem de 13%, na escala diária de 16% e, na escala horária de 21%. Duas alternativas podem ser 
adotadas para minorar estes desvios. O primeiro é a adoção de uma curva de calibração para o 
pluviômetro convencional, estabelecida em laboratórios, em função da intensidade. O segundo é o 
ajuste de uma equação de correlação com as alturas medidas com pluviômetro dotado de dispositivo 
eletrônico de compensação, como mostrado neste trabalho. 
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