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RESUMO – Este trabalho nasceu da necessidade de procurar uma explicação às freqüentes ocorrências de chuvas 
diárias superiores a 100 mm na Região Metropolitana de Campinas (RMC), interior de São Paulo, Brasil. Essas chuvas 
têm provocado, ano a ano, muitas enchentes e conseqüentes prejuízos econômicos e humanos. A região de Campinas 
foi a que mais cresceu no Brasil no período de 1960-1980, a uma taxa média igual a 5,70% ao ano, nos últimos 50 anos 
a população cresceu mais de 500%. A equação de chuva de Campinas apresentada no início dos anos 80 foi 
determinada a partir de uma série histórica de 33 anos [1946-1978], porém, representava uma ocupação do solo e uma 
mancha urbana bem distinta das atuais. O estudo mostra que o período da série histórica da qual a equação atual foi 
determinada possuía uma tendência ascencional, e, que esse comportamento não foi considerado quando da elaboração 
da referida equação. Esse comportamento ascencional parecer estar ligado ao boom de desenvolvimento urbano 
ocorrido a partir da segunda metade do século XX na cidade, o que culminou com a criação da Região Metropolitana de 
Campinas em 2000. Desta forma, este trabalho mostra que a equação de chuva, atualmente utilizada por Campinas, 
subestima, sistematicamente, as precipitações de projeto, o que implica em subdimensionamentos das obras hidráulicas 
e, conseqüentemente, as enchentes urbanas se multiplicam na cidade. Este estudo mostrou a necessidade de revisões 
periódicas e atualizações nas equações de chuvas para evitar os subdimensionamentos das obras hidráulicas urbanas e 
rurais contra as enchentes.  
 
Palavras-chaves: Equações de chuvas; Chuvas intensas; Alteração do micro-clima local. 
 
 
 
ABSTRACT – This work aims at attending to the needs of finding an explanation to the frequent daily rains over 100 
millimeters in the Campinas Metropolitan Area (RMC), Sao Paulo State, Southeast of Brazil. These rains have been 
causing lots of floods year after year and, consequently, economy losses and human damages. The Campinas region 
was the fasted growing area in the period 1960-1980, at a rate of 5,70% per year, and its population increased more than 
500% in the last 50 years. The equation of rain in Campinas presented in the early eighties had been established based 
on a 33 year historical series of rain data – from 1946 to 1978 – and represented an occupation of the soil and urban 
stain far different from what it is like today. The study shows that the above referred historical series period, which was 
starting point to calculate the present equation had, at that time, a rising tendency. However, this aspect was not taken 
into account when that equation was elaborated. That ascending behavior seems to be linked to the boom of the urban 
development that happened in the city from second half of the 20th century onward, which had its peak when the 
Campinas Metropolitan Area was created in 2000. This way, this work shows that the rain equation now being used in 
Campinas has been systematically under-estimating the project precipitations, which results in under-dimensioning of 
the hydraulics works and, consequently, urban inundations multiply in the city. The work also shows the need of 
periodic revisions and to update the rain equation to avoid the under-dimensioning of the urban and rural hydraulic 
works against floods. 
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INTRODUÇÃO: 
Este estudo foi motivado depois da ocorrência de uma precipitação de 99,13 mm que ocorreu no dia 16 de 

fevereiro de 2002 nos Distritos de Sousas e Joaquim Egídio em Campinas, São Paulo, Brasil, e que causou o 
rompimento de três açudes provocando muita destruição ao longo do ribeirão das Cabras, que corta os dois Distritos.  

A cidade de Campinas possui uma equação de chuva proposta por VIEIRA (1981), que contemplou a análise de 
33 anos de dados pluviográficos. Porém, a aplicação dessa equação está limitada a durações inferiores a 2 horas e 
superiores a 5 minutos, e períodos de retorno compreendidos entre 2 a 100 anos. No entanto, essa equação vem sendo 
utilizada e extrapolada [técnicos não muito familiarizados com os termos da hidrologia estatística] para quaisquer 
durações e períodos de retorno muito além daqueles utilizados para o ajuste da equação. Não é raro, após a ocorrência 
de uma dessas chuvas, aparecer nos noticiários locais que o período de retorno da chuva ocorrida fora superior a 300 
anos – ledo engano. 

Estudos realizados pela UNICAMP (2002) mostraram que as precipitações diárias de 100 mm não são raras na 
região, muito pelo contrário, são até muito freqüentes, com períodos de retornos compreendidos entre 5 e 15 anos, o que 
contraria a equação de chuva de Campinas existente proposta por VIEIRA (1981) e os noticiários dos jornais locais. O 
Laudo da UNICAMP (2002) cita uma precipitação de 132,9 mm ocorrida no dia 01 de outubro de 2001, quatro meses 
antes da enchente de 2002 e que não havia causado dano algum no ribeirão das Cabras.  

Uma nova precipitação, ocorrida no dia 17 de fevereiro de 2003, apenas 1 ano após a enchente dos distritos de 
Sousas e Joaquim Egídio, porém, atingindo a área urbana da cidade de Campinas, causou a morte de 6 pessoas, entre 
elas um policial militar [bombeiro] que estava em missão de resgate a uma das vítimas das enxurradas na Avenida 
Princesa D’Oeste, no centro da cidade. Esta mesma chuva foi medida em dois postos pluviométricos que registraram 
precipitações superiores a 100 mm, o posto D4-044 registrou uma precipitação de 117,00 mm e o posto D4-047 
registrou 121,1 mm. A cidade vizinha de Indaiatuba registrou, no mesmo dia, uma precipitação correspondente a 167,1 
mm, muito superior àquela de 99,13 mm que provocou as enchentes nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio um ano 
antes e que, curiosamente, não provocou o rompimento de nenhum açude.  

O estudo da UNICAMP (2002) aponta outras precipitações superiores a 100 mm na região, mas todas elas com 
datas mais recentes, ou seja, com menos de 20 anos de idade, e poucos registros com idades de ocorrência superiores a 
esse tempo. Ou seja, essas precipitações superiores a 100 mm/dia já foram eventos raros na região, hoje são muito mais 
freqüentes.  

A equação apresentada por VIEIRA (1981) representa, portanto, a realidade passada da região de Campinas. 
Nestes últimos 50 anos a cidade e região sofreram grande desenvolvimento e a mancha urbana cresceu 
significativamente, o que pode ter alterado a freqüência das precipitações convectivas, devido à diminuição do albedo, 
provocado pela substituição de áreas, antes ocupadas pela vegetação, e hoje ocupadas pelo concreto e asfalto, além do 
aumento na emissão de gases na atmosfera. A região de Campinas é uma das mais industrializadas do Brasil, possuindo 
até mesmo uma refinaria de petróleo, na cidade de Paulínia, e uma usina termoelétrica, na cidade de Americana, ambas 
pertencente a RMC. 

 
OBJETIVO: 

O objetivo deste estudo é mostrar a necessidade de revisar as equações de chuvas existentes e que possuam mais 
de 20 anos de idade, uma vez que podem não mais estar representando o comportamento pluviométrico da região em 
que foram determinadas, causando, desta forma, o sub-dimensionamento de obras destinadas à proteção contras as 
cheias. 

 
METODOLOGIA: 

Estudo de Caso - Com quase um milhão de habitantes, a cidade de Campinas é sede oficial da Região 
Metropolitana, composta por 19 municípios, que leva o seu nome (RMC). Campinas possuía, em 2000, 969 mil 
habitantes, que representava 41,4% do total de computados de toda a RMC (2,3 milhões), verificados no último censo 
populacional realizado pelo IBGE (2000).  

O crescimento da região de Campinas e principalmente do município de Campinas vêm apresentando, há 
décadas, crescimentos populacionais superiores à média brasileira de 3,17%. No município de Campinas, o crescimento 
populacional, de 3,70% ao ano, já era superior a taxa média de crescimento demográfico brasileiro. Na década de 1950 
a população na região de Campinas crescia a uma média de 4,59% ao ano, contra superior à média brasileira. Na década 
de 1960 a taxa de crescimento demográfico foi de 4,74% na região de Campinas e de 2,76% no Brasil. No entanto, no 
município de Campinas esse crescimento populacional foi ainda maior correspondente a 5,54%, o dobro da média 
nacional (Jornal Correio Popular, 2003).  

O crescimento demográfico continuou maior em Campinas e região nas décadas de 1970 e 1980 do que a média 
nacional. Na década de 1970 a média de crescimento populacional foi de 2,48% ao ano no Brasil, de 5,86% em 
Campinas e de 6,21% ao ano na região de Campinas. Na década de 1970 o município vizinho à Campinas e hoje um 
dos formadores da RMC, Sumaré, teve uma média anual de crescimento demográfico de 13%, uma das maiores do 
Brasil (Jornal Correio Popular, 2003). A área RMC foi de fato uma das maiores vítimas da urbanização desenfreada no 
Brasil nas décadas de 1950 a 1980. Qual teria sido o efeito deste crescimento ao micro clima local? Será que teria 
afetado o regime pluviométrico da região? Ou este permaneceu ileso a todo este processo de ocupação? 



A partir da década de 80 verifica-se, em todo Brasil, o declínio do crescimento demográfico, mas ainda assim as 
taxas de Campinas e região foram maiores do que a média nacional. A média brasileira foi de 1,93% ao ano, contra 
2,24% em Campinas e 3,40% na região. Este mesmo fenômeno se observa na década de 1990 (Jornal Correio Popular, 
2003). 

Entre os anos de 1991 e 1996 a média nacional foi de 1,38% ao ano, em Campinas de 1,43% e na região de 
Campinas de 2,37% ao ano (Jornal Correio Popular, 2003). Todas essas taxas de crescimento refletem no aumento das 
áreas impermeabilizadas e com a conseqüência direta no aumento da temperatura local, pois asfalto e concreto 
absorvem mais calor do sol do que as áreas verdes. Desta forma, os mecanismos de formação das chuvas convectivas 
são acelerados na região, o que provocou um aumento, substancial na ocorrência das fortes chuvas de verão, 
aumentando, desta forma, a ocorrência de enchentes cada vez maiores nas cidades da RMC. A Figura 1 ilustra a 
enchente na cidade de Campinas do dia 17 de fevereiro de 2003. 

 
 

 
 

Figura 1: Vista da Avenida Princesa D’Oeste em Campinas, no dia 17 de fevereiro de 2003, durante a chuva que atingiu 
a cidade, causando vários pontos de inundação. 

 
 

Apesar da cidade de Campinas contar com uma equação de chuvas proposta por VIEIRA (1981) [equação 1], ela 
não representa mais a realidade local, principalmente porque a equação foi determinada para as precipitações registras 
entre os anos de 1946 a 1978, ou seja, 33 anos de um período em que a cidade de Campinas e as cidades da região eram 
bem menores que as atuais e suas áreas de usos rurais e de vegetação natural eram muito maiores que os existentes 
atualmente.   
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As inúmeras equações de chuvas existentes por toda a parte são exemplos de sua importância e do interesse pelo 
seu conhecimento por engenheiros, tentando equacionar o fenômeno precipitação, sendo ferramenta indispensável para 
os projetos de obras hidráulicas de diversos fins, mas, principalmente, para a drenagem urbana. Porém, para sua 
determinação há a necessidade de séries de dados pluviográficos de boa qualidade e extensão.  

No Brasil, os dados pluviográficos são mais raros que os pluviométricos e também mais difíceis de medir, pois a 
maioria dos registros ainda se encontra armazenada nas prateleiras dos órgãos responsáveis pela medição esperando 
alguém que faça a leitura dos pluviogramas. Aparelhos mais modernos com data loggers ainda são novidades no 
Brasil, e, em sua maioria, possuem séries curtas de leituras, inferiores a 15 anos de extensão. Este tipo de problema 
dificulta a elaboração de novas equações de chuvas e/ou atualização das já existentes. 

Por esses motivos, entre outros, muitos estudos já foram realizados com o intuito de determinar as relações entre 
chuvas de diferentes durações, que poderiam utilizar os dados pluviométricos em substituição aos dados 
pluviográficos, suprindo-se, desta forma, a carência das leituras dos pluviogramas. Entre os trabalhos que consideram 
uma relação entre as precipitações diárias com precipitações de menores durações destacam-se os trabalhos de 
HERSFIELD (1961), BELL (1969), UEHARA et al. (1980), CHEN (1983), CETESB (1986), HERNANDEZ (1991), 
GENOVEZ et al. (1994), etc. 

Um exemplo dessas relações encontra-se no estudo publicado por CETESB (1986). Esse estudo foi baseado na 
publicação do DNOS de 1957, intitulado “Chuvas Intensas no Brasil” em que foi aplicada a metodologia descrita pelo 
U. S. Weather Bureau, obtendo as relações apresentadas no Quadro 1, obtidas a partir de informações pluviométricas. 



Quadro 1: Relação entre as alturas pluviométricas – valores médio obtidos do estudo de DNOS. 
VALORES Relação entre alturas 

pluviométricas Obtidos do estudo 
do DNOS (médios) 

Adotados pelo U. 
S. Weather Bureau 

Adotados em 
Denver 

Genovez et al. 
(1994) 

(01)   05 min/30 min 0.34 0.37 0.42  
(02)   10 min/30 min 0.54 0.57 0.63 0.49 
(03)   15 min/30 min 0.70 0.72 0.75  
(04)   20 min/30 min 0.81  0.84  
(05)   25 min/30 min 0.91  0.92  
(06)   30 min/1 hora 0.74 0.79  0.78 
(07)   01 h/24 horas 0.42   0.50 
(08)   06 h/24 horas 0.72   0.80 
(09)   08 h/24 horas 0.78    
(10)   10 h/24 horas 0.82    
(11)   12 h/24 horas 0.85   0.89 

OBS: (a) valor obtido nos EUA para T = 2 anos 

Como as precipitações podem ser geradas por diferentes fenômenos, além de sofrerem influências da topografia, 
clima e localização geográfica, as séries históricas pluviométricas no estado de São Paulo são, geralmente, compostas 
de diferentes populações. Esta mistura de fenômenos é tanto mais pronunciada quanto maior for a duração da chuva 
(ZUFFO, 1993). Para cada faixa de duração das precipitações existe um tipo de chuva predominante. As precipitações 
intensas de curta duração, em geral de até duas horas de duração, são mais homogêneas que as de durações maiores, 
pois, nessa faixa de até 2 horas, os fenômenos pluviosos mais expressivos são predominantemente de precipitações 
convectivas. Isso proporciona uma acentuação das inter-relações entre as precipitações de diferentes durações, nessa 
faixa de duração, possibilitando seu equacionamento, como salientado em GENOVEZ e ZUFFO (2000). 

Observa-se que dados pluviométricos de 1 dia de duração são em geral inferiores aos dados pluviográficos de 24 
horas, para aparelhos instalados na mesma estação meteorológica. SHERMAN (sdt) estudando registros de 
pluviômetros e pluviógrafos na cidade de Boston (USA), para o período de 1902 a 1926, observou que as precipitações 
adotadas como a de 1 dia não correspondia a uma de 24 horas de duração. O mais importante, entretanto, é que as 
relações médias entre os registros pluviométricos e pluviográficos, que obteve para as durações pluviométricas, 
assumidas como sendo de 1 a 6 dias, não foram iguais às correspondentes pluviográficas. Em geral as durações reais das 
chuvas diárias atribuídas pelos pluviômetros eram, em média, de 25 a 45% inferiores às de registro. 

Como a duração de uma precipitação e um fenômeno aleatório, pode suceder em qualquer intervalo de tempo e, 
portanto, a freqüência e o número desses intervalos móveis podem ser investigados por meio de considerações 
probabilísticas. Desta forma, WEISS (1964), utilizando uma análise teórica probabilística, determinou as relações entre 
precipitações médias, obtidas de intervalos móveis e as precipitações médias obtidas de intervalos fixos observáveis. 
Obteve um fator de conversão de chuva diária para chuva de 24 horas igual a: 

f = 1,143           (2) 

Um estudo realizado pelo Instituto Astronômico e Geofísico da USP procurou estabelecer uma relação entre a 
precipitação de 1 dia e 24 horas. Foram analisadas séries anuais que contemplaram o período de 1928 a 1965, obtidas 
dos dois postos pluviométricos e pluviográficos observados, simultaneamente em São Paulo. Observou-se que as 
alturas pluviométricas de 24 horas e 1 dia guardam uma relação média de 14%, independente do período de retorno e 
praticamente coincidente com o valor adotado pelo U. S. Weather Bureau que corresponde a 1,13 (CETESB, 1986). 
Ambos os trabalhos obtiveram as relações empiricamente e chegaram, praticamente, ao mesmo valor do trabalho 
teórico de WEISS (1964). 

ZUFFO et al. (1994) para poderem aplicar o método GRADEX a duas bacias rurais de pequena área no estado 
de São Paulo, que possuíam tempos de concentrações inferiores a 1 dia, e como não dispunham de dados 
pluviográficos, utilizaram o fator de conversão da chuva diária para chuva de 24 horas proposta por WEISS (1964). 
Desta forma, estatisticamente, converteram as chuvas de 1 dia em chuvas de 24 horas de duração, que tecnicamente 
são diferentes. Com as precipitações “convertidas” aplicaram os coeficientes de fragmentação de chuvas de 24h em 
chuvas de menores durações, conforme apresentado no Quadro 1 utilizaram os valores apresentados pela CETESB 
(1986) baseados nos estudos do DNOS (1957). Com esse procedimento, conseguiram vencer a carência de 
informações pluviográficas e obtiveram bons resultados.  

É preciso salientar que os estudos do DNOS (1957) utilizados pela CETESB (1986) para a determinação das 
relações entre chuvas de 24 h com chuvas de menores durações além de serem muito antigos também representam 102 
postos pluviográficos de todo o Brasil, que é um País de dimensões continentais. Isso implica que as precipitações das 
diferentes regiões brasileiras podem ser provocadas por mecanismos, predominantemente, diferentes das demais 
regiões. No Sudeste brasileiro as principais precipitações são provocadas pelas chuvas frontais, e convectivas, 
diferentemente do litoral do Sudeste que é predominantemente orográfica e convectiva, o que faz com que o litoral de 
São Paulo seja uma das regiões de maior índice pluviométrico do País.  

Essas relações não substituem os dados pluviográficos, indicam apenas uma relação aproximada entre durações 
de precipitação. E por ser uma relação média será tanto mais representativa quando mais fiel for à região a que serão 
utilizadas. Assim sendo, essas relações deveriam ser determinadas para regiões menores e que possuíssem uma 



homogeneidade hidrológica. Por exemplo, o litoral paulista representaria uma região homogênea cuja precipitação 
predominante é a orográfica. Desta forma, seus coeficientes médios que relacionariam chuvas de 24h com chuvas de 
menores durações seriam válidas somente para o litoral paulista, não podendo ser extrapolados para as chuvas do 
sertão nordestino brasileiro que apresenta uma das menores taxas pluviométricas do Brasil. 

Em vista do exposto, este trabalho utiliza as relações de transformação de chuvas de 24 horas para chuvas de 
menores durações apenas para uma análise preliminar das três séries em questão: a série histórica compreendida entre 
os anos de 1946 a 1978, utilizada por VIEIRA (1981) para a determinação da equação de chuvas de Campinas; a série 
histórica total, compreendendo o período de 1941 a 2003, e a última série compreendendo os últimos 33 anos, ou seja, 
o período compreendido entre 1970 a 2003. Esta análise preliminar tem o objetivo de avaliar se é possível considerar 
que a equação de chuvas de Campinas representa ou não pluviosidade da cidade de Campinas para o período atual. 

 
RESULTADOS: 

Todo este crescimento urbano, verificado no município de Campinas e região, deixou marcas em seus registros 
pluviométricos. Verificou-se, por meio de tratamentos estatísticos, a tendência ascensional das séries históricas 
pluviométricas, representadas por seus totais anuais. A análise de tendências foi realizada para cada uma das três séries 
para suas respectivas médias.  

Observou-se que para o período analisado por VIEIRA (1981) [1946 a 1978] havia uma tendência ascensional 
bastante expressiva nas diferenças totalizadas dos totais anuais. Ao considerar a mesma análise para a série 
compreendendo todo o período disponível [1941 a 1999], verifica-se que a tendência ascensional continua, porém, com 
menor grau, ou melhor, com praticamente a metade do valor constatado no período analisado por VIEIRA (1981). 
Período este em que a taxa de crescimento demográfico também era mais expressivo que a atual, também se verifica 
uma tendência ascencional maior que a observada para a série total.  

Ao analisar o período mais recente, ou seja, nos últimos 30 anos [1970 a 1999], verificou-se que a tendência foi 
invertida, apesar de possuir uma tendência decrescente ela ainda é muito pequena e praticamente estacionária, o que 
pode indicar uma estabilização dos efeitos de crescimento urbano sobre as precipitações na região.  

A Figura 2 ilustra as tendências observadas para as três séries, baseadas nas diferenças totalizadas para as 
precipitações totais anuais. As figuras 3, 4 e 5 mostram as precipitações máximas diárias anuais observadas para cada 
uma das séries, porém para períodos que vão até 2003, um pouco maiores que a utilizada para análise das tendências.  

Estas figuras, apresentam “tendências” porém, não representam, realmente, tendências de crescimento, uma vez 
que são apenas precipitações máximas diárias anuais de anos hidrológicos distintos, sendo consideradas, portanto, 
eventos aleatórios, e poderiam estar representadas em qualquer distribuição temporal. No entanto, as Figuras 3, 4 e 5 
mostram que houve um maior número de precipitações superiores a 100 mm/dia para os anos mais recentes, 
principalmente a partir de 1982. Em toda a série história [1941 a 2003] foram observadas 9 precipitações máximas 
diárias anuais iguais ou superiores a 100 mm. Dentre estes nove valores, sete ocorreram a partir de 1983, ou seja, nos 
últimos 20 anos, em uma série de 62 anos. Constatou-se que, 78% das ocorrências das grandes precipitações ocorreram 
nos últimos 20 anos. Esses valores ainda não existiam na série utilizada por VIEIRA (1981). 

 
Figura 2: Determinação das tendências entre os totais precipitados anuais para os três períodos considerados. De cada 

uma das séries foram subtraídas as respectivas médias, dos períodos analisados, e acumulados seus valores.   



Série Total (1941- 2003)

H = 0,5356*t + 64,962 (Tendência Ascencional)
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Figura 3: Precipitações diárias máximas anuais para o posto pluviométrico D4-044, em Campinas – SP, para o período 

de Jan/1941 a fev/2003. Observa-se o aumento das precipitações extremas para os anos mais recentes. 

VIEIRA (1981) (1946-1978)

H = -0,4254*t + 81,72 (Tendência Descencional)
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Figura 4: Precipitações diárias máximas anuais para o posto pluviométrico D4-044, em Campinas – SP, para o período 

de Jan/1946 a Dez/1948. Observa-se um decrescimento das precipitações extremas com os anos. 

Série recente (1973 - 2003)

H= 1,998*t + 56,872 (Tendência Ascencional)
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Figura 5: Precipitações diárias máximas anuais para o posto pluviométrico D4-044, em Campinas – SP, para o período 

de Jan/1970 a Fev/2003. Observa-se o aumento das precipitações extremas para os anos mais recentes. 

 



Caso sejam consideradas as precipitações máximas diárias anuais superiores a 120 mm, ocorridas no mesmo 
período, verifica-se que foram observados apenas 5 eventos e 4 ocorreram a partir de 1983, ou seja, 80 % de todas as 
ocorrências. O que vem corroborar com a hipótese da multiplicação da ocorrência das precipitações convectivas na 
região causado pela grande mancha urbana e crescimento acelerado. 

 
Tratamento estatístico: As três séries de precipitações máximas diárias anuais foram tratadas pelo método de 
Gumbel-Chow e os resultados foram apresentados no gráfico da Figura 6.  

Observa-se na Figura 6 que a série que deu origem a equação de chuvas de Campinas é a que menores valores 
fornecem para a estimativa da precipitação de período de retorno correspondente a 100 anos, prevendo uma altura 
equivalente a 139,71 mm. Para a análise da série do período total [1941-2003] a estimativa para a precipitação de 100 
anos equivale a 170,80 mm, ou seja, 22,13% superior àquela prevista para o período utilizado por VIEIRA (1981). 
Para a série que contém os valores mais recentes essa diferença é ainda maior, a estimativa para a série compreendida 
entre os anos de 1970 a 2003 equivale ao valor de 195,24 mm, ou, 39,75% superior àquela prevista para o período 
utilizado por VIEIRA (1981).  

Desta forma, se as precipitações diárias mantêm uma relação com as precipitações de menores durações, como 
proposto por diversos autores, então, a equação de chuvas da cidade de Campinas, estabelecida em 1981 por VIEIRA, 
não representa mais as precipitações na cidade no dias atuais. Ou melhor, a equação de chuvas de Campinas pode estar 
subestimando as precipitações, para o caso de Tr correspondente a 100 anos, em até 40%, o que evidencia a um erro de 
estimativa muito grande.  

Na Figura 6 é possível verificar ainda que, para uma precipitação equivalente a 139,71 mm, o período de retorno 
correspondente às estimativas de precipitações, fornecidas pela distribuição de extremos tipo-I à série total, cairia para 
valores compreendidos entre 20 a 25 anos. Isto equivale a dizer que o Tr real daquela precipitação corresponde a 1/4 
ou 1/5 do valor original previsto pela série adotada por VIEIRA (1981). Em assim procedendo, o dispositivo hidráulico 
estaria sendo sub-dimensionado, e não cumprirá sua função de falhar, em média, uma vez a cada 100 anos, mas 
falharia, em média entre 4 e 5 vezes em 100 anos. 

Caso esse mesmo valor de 139,71 mm fosse determinado pela distribuição de extremos tipo I, aplicada à série 
mais recente [1970-2003], então o período de retorno desta precipitação estaria compreendido entre 10 e 15 anos.  Ou 
seja, valores de freqüências bem diferentes dos inicialmente imaginados de estarem sendo obtidos. Desta forma, um 
suposto dimensionamento de um canal para uma vazão de projeto que se imaginava possuir um Tr de 100 anos estaria, 
na realidade, sendo dimensionada para um Tr de 10 anos, ou seja, ao invés desse canal extravasar, em média, uma vez a 
cada 100 anos ele estaria falhando 10 vezes em 100 anos, ou seja, com uma freqüência 10 vezes superior. O que, para 
obras hidráulicas a diferença é muito grande e pode aumentar, e muito, o risco as perdas materiais e humanas. 

 

 
Figura 6: Tratamento estatístico das três séries históricas de precipitações máximas diárias anuais pelo método de 

Gumbel-Chow. 
 



As Tabelas 1 e 2 apresentam uma comparação entre os valores fornecidos pela equação de chuvas de Campinas e 
os valores das intensidades que a cidade de Campinas teria caso fossem adotados os coeficientes de transformação de 
chuvas de 24 h para chuvas de menores durações. A Tabela 1 representa os esses valores para o período de retorno de 
10 anos e a Tabela 2 para o período de retorno de 100 anos. Os valores das intensidades de chuvas apresentados nas 
Tabelas 1 e 2 foram obtidos dos valores previstos pelos tratamentos estatísticos das respectivas séries para a 
precipitação de 1 dia, esse valor foi depois transformado em precipitação de 24 h pela multiplicação do fator de Weiss 
(1964). Posteriormente, essas precipitações de 24 h foram multiplicadas pelos respectivos valores de transformação, 
segundo sugerido por CETESB (1986). 

Observa-se nas Tabelas 1 e 2 que caso fossem adotados os valores de transformação, de chuvas de 24h para 
durações menores, médios para o Brasil proposto por CETESB (1986) a equação resultante para o mesmo período 
analisado por VIEIRA (1981) os valores das intensidades seriam menores que aqueles obtidos pela equação de chuvas 
atual. Para esta série a sub-estimativa varia de 30, para duração de 10 min, até 7% para uma duração de 2 horas. Esse 
erro de sub-estimativa diminui quando se procede a mesma análise para a série total, neste caso, a sub-estimação 
diminui, sendo seus valores variando de 18% de sub-estimação para a intensidade correspondente a 10 minutos de 
duração, para uma super-estimativa de 9% quando a duração sobe para 2 horas. 

 

Tabela 1: Intensidades pluviométricas em mm/h para a cidade de Campinas – SP, para Tr = 10 anos 
Duração Eq. Chuva  Série VIEIRA Erro  Série Total Erro  Série Atual Erro  

(min) Campinas [1946-1978] (%) [1941-2003] (%) [1970-2003] (%) 
10 144,65 102,04 -29,46 119,35 -17,49 132,99 -8,06 
15 125,28 98,79 -21,14 115,55 -7,77 128,76 2,78 
20 110,60 90,47 -18,21 105,81 -4,34 117,91 6,60 
30 89,82 75,69 -15,73 88,53 -1,43 98,65 9,83 
60 57,94 50,99 -11,98 59,64 2,95 66,46 14,71 
90 43,05 39,12 -9,11 45,76 6,30 50,99 18,45 

120 34,38 32,07 -6,70 37,51 9,12 41,80 21,60 
 

Quando se realiza a mesma análise para a série correspondente aos anos mais recentes, verifica-se que a situação 
se inverte, de sub-estimação passa para super-estimação. O que corrobora com a hipótese de que a equação de chuvas 
de Campinas está sub-estimando as intensidades de chuvas da cidade. A super-estimativa chega a 22%, para a duração 
correspondente a 2 horas. Porém, caso fosse realizada uma comparação direta entre as precipitações estimadas, 
utilizando-se a mesma metodologia, tanto para a série utilizada por VIEIRA (1981) quanto para a série total, essa 
diferença seria de 30 % superior para as precipitações estimadas para a série total, independentemente da duração 
adotada, pois essa diferença manteria sua proporcionalidade conforme prevê os índices de transformação apresentados 
no quadro 1. 

Quando se analisa a Tabela 2, verifica-se que os erros de sub-estimativa aumentam em relação às mesmas 
comparações realizadas na Tabela 1. Isso mostra que os erros da sub-estimativas da equação de chuvas de Campinas é 
ainda maior quando se aumentam os períodos de retorno.  

Os resultados das Tabelas 1 e 2 mostram também que a metodologia que utiliza os fatores de correlação de 
mostrou-se inadequada para a cidade de Campinas, pois, sistematicamente subestimou os resultados [série 1946-1948], 
se comparados com aqueles fornecidos pela equação de chuvas proposta por VIEIRA (1981). Neste caso, observou-se 
que a determinação de coeficientes médios para um País com as dimensões do Brasil é contraproducente, pelo menos se 
comprados com a equação de chuvas de Campinas. Porém, podem ser diferentes se comparadas com outras equações de 
chuvas. Acredita-se que caso fossem determinados coeficientes médios para uma região, hidrologicamente homogenia, 
os resultados poderiam ser diferentes e melhores que os obtidos neste estudo. 

 

Tabela 2: Intensidades pluviométricas em mm/h para a cidade de Campinas – SP, para Tr = 100 anos. 
Duração Eq. Chuva  Série VIEIRA Erro  Série Total Erro  Série Atual Erro  

(min) Campinas [1946-1978] (%) [1941-2003] (%) [1970-2003] (%) 
10 208,14 139,85 -32,81 170,80 -17,94 195,44 -6,10 
15 180,68 135,40 -25,06 165,36 -8,48 189,21 4,72 
20 159,83 123,98 -22,43 151,42 -5,26 173,26 8,40 
30 130,23 103,74 -20,34 126,70 -2,71 144,97 11,32 
60 84,60 69,89 -17,38 85,36 0,90 97,67 15,45 
90 63,15 53,62 -15,09 65,49 3,70 74,93 18,65 

120 50,61 43,95 -13,15 53,68 6,07 61,43 21,36 
 



CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES: 
Analisando os resultados obtidos neste trabalho chega-se as seguintes conclusões: 
• A equação de chuvas da cidade de Campinas, proposta por VIEIRA (1981) está desatualizada, necessitando 

ser revisada e atualizada;  
• A adoção desta equação para a determinação de vazões de projetos hidráulicos leva a sub-dimensionamentos 

hidráulicos sistemáticos e, conseqüentemente, as estruturas hidráulicas dimensionadas com essas vazões de 
projetos não cumprirão as finalidades para as quais foram projetadas, ou melhor, não terão os efeitos de 
redução de enchentes desejados; 

• A sub-estimativa das chuvas pela equação de chuvas de Campinas pode chegar a 40%, conforme demonstra 
o tratamento das séries pela distribuição de extremos tipo I, e cresce com o aumento do período de retorno 
adotado; 

• Os coeficientes de conversão de chuvas de 24h para chuvas de menor duração médios nacionais, 
apresentados por CETESB(1986), não representaram as mesmas relações apresentadas pela equação de 
chuvas de Campinas, obtida por meio da leitura direta dos pluviogramas. 

Da mesma forma que a equação de chuvas de Campinas não representa mais a realidade presente das 
precipitações na cidade, acredita-se que o mesmo pode ocorrer em outras regiões que também sofreram crescimento 
acelerado nos últimos anos. Desta forma, alerta-se para a necessidade de revisões periódicas em todas as equações de 
chuvas do País, com mais de 20 anos de idade, e que elas sejam revisadas pelo menos uma vez a cada 10 anos. 

A cidade de Campinas pagou e ainda está pagando um preço muito alto por não ter atualizado sua equação de 
chuvas. Esse preço parece que vai aumentar, pois todo o planejamento urbano, conduzido no momento, continua a 
utilizar a equação proposta por VIEIRA (1981). Isso quer dizer que no futuro não muito distante a cidade de Campinas 
vai multiplicar seus pontos de enchentes devido ao sub-dimensionamentos, sistemáticos, na implementação da infra-
estrutura hidráulica da macro e micro drenagens, mas principalmente da macro drenagem. 

Desta a forma, a resposta à pergunta inicial deste trabalho é a seguinte: 
Definitivamente, as equações de chuvas não são eternas. 
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