
TÍTULO: FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA APROXIMAÇÃO DINÂMICA DAS EQUAÇÕES DE
CHUVA INTENSA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - CEUN-IMTINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): MATHEUS SWERTS NEDER MIRANDA, JOÃO PEDRO LANG RAMALHOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CARLOS ALBERTO DE MOYA FIGUEIRA NETTO, PEDRO HENRIQUE CERENTO
DE LYRA
ORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

Este trabalho consiste em desenvolver uma ferramenta computacional para 

aproximar-se da equação de chuva intensa por meio de inteligência artificial. Sua 

importância consiste em assegurar a previsão de eventos extremos como secas e 

inundações que se tornam cada vez mais frequentes em todo o mundo devido às 

mudanças climáticas e em garantir o correto dimensionamento de obras hidráulicas 

como sarjetas, bocas de lobo, vertedores, galerias e piscinões. Para isso, deve-se 

avaliar o aprendizado da máquina para a estimativa das equações que definem sua 

intensidade, duração e frequência (Curvas IDF) e sua respectiva relação com as 

inundações. O aprendizado de máquina é um subcampo da inteligência artificial que, 

a partir do recebimento de dados e de treinamento, pode analisar, ajustar e prever 

resultados. Neste trabalho, esses dados referem-se aos valores de precipitações e a 

Rede Neural Artificial (RNA) é o modelo de aprendizado da máquina utilizado a fim 

de generalizar os índices pluviométricos de qualquer região e aproximação das 

equações de chuva intensa. 

2. INTRODUÇÃO 

A precipitação pluvial é importante no ciclo hidrológico pois é a responsável pela 

entrada de água nas bacias hidrográficas. A chuva extrema máxima é aquela que 

apresenta grande precipitação em um curto intervalo de tempo. De acordo com 

(CRUCIANI, MACHADO e SENTELHAS, 2002), a caracterização das chuvas 

intensas é imprescindível para que seus efeitos sejam verificados adequadamente, 

além de assegurar a previsão da ocorrência de eventos hidrológicos extremos e 

suas consequências da forma mais real e precisa possível. 

A análise e determinação das curvas IDF utilizando séries históricas de 

precipitações obtidas por dados de postos de coleta apresenta grande dificuldade. 

Diante disso, o aprendizado da máquina pode determinar um algoritmo genérico de 

previsão das equações de chuvas intensas.  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a aplicabilidade da utilização de redes 

neurais artificiais para aproximação de equações de chuva intensa, determinando os 

parâmetros das equações e a existência de anomalias nos dados recebidos. 



4. METODOLOGIA 

Para realizar a determinação das intensidades de chuvas por meio de redes 

neurais artificiais, utilizaremos um microcomputador com processador Intel Core i7 @ 

2.95 GHz e 16 GB de RAM, operando sob a plataforma Microsoft Windows 10. A 

linguagem de programação escolhida foi o Python 3.7. 

O desenvolvimento de um projeto baseado em RNA envolve diversas etapas 

como mostra a Figura 1. 

Figura 1 - Diagrama do sistema para determinação da intensidade de chuva 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Brasil possui baixa densidade de equipamentos e dados pluviométricos. Desta 

forma, muitos estudos são feitos com séries históricas inferiores a 30 anos, período 

recomendado pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM), refletindo em 

projetos de má qualidade e obras mal dimensionadas. Assim, pode-se gerar 

desperdício econômico ou aumento do risco. 

A busca por uma associação intensidade-duração-frequência de uma chuva é 

anterior a 1932 (KOUTSOYIANNIS, 1990). Existem alguns modelos matemáticos 

que expressam essa relação e, segundo Villela e Mattos (1975) o modelo mais 

utilizado é expresso pela Equação 1. 

𝑖 =
𝐾 × 𝑇𝑟

𝑎

(𝑡 + 𝑏)𝑐
 (1) 

 

Em que: i = Intensidade máxima média de precipitação [mm.h-1]; Tr = Período de 

retorno [anos];  t = Duração [min]; K, a, b, c = Parâmetros de ajuste estatístico, 

referentes à cada localidade. 
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Neste trabalho, os valores de precipitação da cidade de Recife entre os anos de 

2003 a 2011 foram analisados, separando-se a precipitação máxima de 5, 10, 15, 

30, 60, 120, 240, 360, 720 e 1080 minutos. Para ajuste desses valores, usou-se a 

distribuição estatística de Gumbel, por ser a mais utilizada na análise de frequência 

de variáveis hidrológicas. O teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov foi feito para 

avaliar a qualidade do ajuste dos dados à distribuição de Gumbel. 

Para determinação dos parâmetros da Equação 1, o procedimento adequado 

consiste em aplicar sucessivamente o ajuste discreto por mínimos quadrados sobre 

dados calculados, tendo o período de retorno e a duração como variáveis de entrada 

na Equação 1. Uma rede neural artificial feed-forward backprop com uma camada 

oculta e dez neurônios artificiais utilizando a função de ativação tangente hiperbólica 

foi utilizada para generalização dos dados. A RNA torna-se responsável por 

encontrar os pesos que geram o melhor resultado para os dados de treinamento. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Considerando os dados pluviométricos, a rede neural artificial mostrou-se muito 

mais eficiente para o ajuste de pequenas séries históricas, obtendo um valor de R² 

mínimo de 0,97650 e máximo de 0,98851. O método estatístico conseguiu passar no 

teste de Kolmogorov-Smirnov em todos os casos estudados, com um R² mínimo de 

0,89624 e máximo de 0,98455 para os ajustes realizados. 
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