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1. INTRODUÇÃO 

Chuvas intensas são fenômenos naturais, em geral caracterizados por forte precipitação 

contínua e curta duração. Esses fenômenos podem causar aumentos de vazões, produzindo 

inundações e/ou enchentes com amplos efeitos negativos como perdas humanas e materiais, 

interrupção de atividades econômicas e sociais nas áreas inundadas, contaminação das águas, 

proliferação das doenças de veiculação hídrica e aceleração do processo de erosão dos solos 

(CRUCIANI, MACHADO e SENTELHAS, 2002). 

Existindo uma rede confiável de pluviógrafos é possível a determinação de equações de 

chuvas intensas para determinada região, conforme trabalhos estabelecidos por Pompêo (2002), 

Silva et al. (2002) e Falaguasta e Genovez (2003). No entanto, em condições de limitada 

disponibilidade de registros pluviométricos, as equações de chuvas intensas são usualmente obtidas 

por métodos expeditos, como o programa computacional Pluvio e os métodos de Chow-Gumbel e 
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Bell. Neste contexto, o presente trabalho buscou estabelecer equações de chuvas intensas pelos 

referidos métodos expeditos para a bacia do rio Itapemirim, importante sistema hídrico da porção 

sul do estado do Espírito Santo. Adicionalmente comparou estatisticamente as respostas produzidas 

pelas diferentes equações estabelecidas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os registros pluviométricos utilizados neste estudo foram obtidos a partir da base de dados 

gerenciada pela Agência Nacional das Águas (ANA) e manipulados pelo programa HIDRO, 

programa de domínio público produzido e disponibilizado pela ANA. 

Para a determinação das equações de intensidade-duração-frequência de chuvas intensas 

foram empregados o método de Bell (RIGHETTO,1998), o método de Chow-Gumbel (CETESB, 

1986) e o programa computacional Pluvio, programa desenvolvido e disponibilizado pelo Grupo de 

Pesquisa em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa.  

A aplicação do Método de Chow-Gumbel envolveu: a) seleção das máximas precipitações 

anuais de 1 dia, b) análise de frequências dos totais precipitados com ajuste da distribuição 

probabilística de Gumbel, nesta etapa foram considerados períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 

100 anos, c) obtenção das precipitações para durações de 24 horas e d) apropriação das chuvas de 

menor duração e com a mesma frequência, por meio dos fatores de conversão indicados por 

CETESB (1986). 

O Método de Bell permitiu a apropriação de intensidades pluviométricas e períodos de retorno 

a partir de uma chuva intensa padrão de 60 minutos de duração e 2 anos de período de retorno. O 

programa computacional Pluvio estabeleceu equações de chuvas intensas para os municípios de 

instalação das estações pluviométricas consideradas e interpolação feita pelo próprio programa. 

Para a implementação de uma análise estatística, que tem por finalidade a comparação das 

respostas oferecidas pelas diferentes equações de chuvas intensas estabelecidas, foram utilizados os 

testes F-Anova de Fator Único e o teste F de variâncias, considerando-se um nível de significância 

de 95%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da base de dados da Agência Nacional de Águas, foram selecionadas as estações 

pluviométricas Usina Paineiras, Atílio Vivacqua, Castelo, Rive, Jacigua, Conceição do Castelo, 

Iúna, Fazenda Monte Alegre, Ibitirama, Santa Cruz-Caparão, Usina Fortaleza, Itaici, Burarama e 

Barra do Itapemirim, instaladas na bacia hidrográfica do rio Itapemirim, e as estações 

pluviométricas Vila Nova Maravilha, Guaçuí, Arace e Mimoso do Sul, instaladas na periferia da 



bacia. Todas as estações pluviométricas relacionadas estão em operação e apresentam séries 

históricas com extensão mínima de 48 anos. 

Na Tabela 1estão reunidas as equações de chuvas intensas estabelecidas para as estações de 

Usina Paineiras, Atílio Vivacqua e Castelo. Equações semelhantes foram conformadas para as 

demais estações pluviométricas consideradas no presente trabalho. 

 

Tabela 1: Equações de chuvas intensas para as estações pluviométricas Usina Paineiras, Atílio Vivacqua e Castelo. 

Estação 
Métodos 

Gumbel
*
 Bell

*
 Programa Pluvio

*
 

Usina Paineiras   
              

(       )     
 ht,T≈ ( 0,31.lnT + 0,7).( 0,38.t

0,31
 - 0,39). 36,87   

               

(        )     
 

Atílio Vivacqua   
              

(       )     
 ht,T≈ ( 0,31.lnT + 0,7).( 0,38.t

0,31 
- 0,39). 35,69   

               

(        )     
 

Castelo   
              

(       )     
 ht,T≈ ( 0,31.lnT + 0,7).( 0,38.t

0,31 
- 0,39). 35,25   

               

(        )     
 

*Nota: Nas equações T corresponde ao período de retorno em anos, t a duração em minutos e i a intensidade em mm/minuto. 

 

A Figura 1 representa graficamente a resposta das equações de chuvas intensas associadas ao 

período de retorno de 2 anos para a estação de Atílio Vivacqua. Gráficos similares foram 

produzidos para as demais estações pluviométricas e para os períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 

e 100 anos. 

 

Figura 1: Intensidades pluviométricas para a estação de Atílio Vivacqua associadas a um período de retorno de 2 anos. 

A análise estatística foi desenvolvida para os períodos de retorno de 2, 20, 50 e 100 anos, e 

durações de 5, 30, 240, 720 e 1440 minutos. Na Tabela 2 são sumarizados os resultados decorrentes 

da aplicação do Teste F para comparação das respostas produzidas pelos métodos de Chow-Gumbel 

e Bell, consideradas intensidades para período de retorno de 2 anos e duração de 1440 minutos. Na 

referida tabela, F representa o parâmetro cujo valor deve ser menor que o F crítico uni-caldal e o 

P(F ≤ f) uni-caudal deve ser maior que o nível de significância adotado (0.05), para que se possa 

indicar equivalência. 
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Tabela 2– Resultados da aplicação do teste F para comparação das respostas dos métodos de Chow-Gumbel e Bell 

Parâmetro 
Método 

Bell ChowGumbel 

Média 0,0789 0,0594 

Variância 8,10.10
-5

 5,26.10
-5

 

Observações 18 18 

F 1,540 - 

P(F≤f) uni-caudal 0,191 - 

F crítico uni-caudal 2,272 - 

 

A análise estatística indicou equivalência entre os métodos de Chow-Gumbel e Bell para as 

quaisquer durações e períodos de retorno. O Programa Pluvio, que usualmente majorou os valores 

de intensidade, apresentou-se equivalente aos métodos de Bell e Chow-Gumbel apenas para 

determinadas durações e períodos de retorno. 

 

4. CONCLUSÃO 

As principais conclusões do presente estudo podem ser assim enumeradas: 

 Métodos de determinação de equações de chuvas intensas empregados demonstraram 

ser de simples aplicação e dependentes de limitada quantidade de informações; 

 Os métodos de Chow-Gumbel e Bell apresentaram-se equivalentes para todos os 

períodos de retorno e durações estudados, considerando-se o nível de significância de 

95%. O programa computacional Pluvio, no entanto, produziu respostas equivalentes 

aos métodos de Bell e Chow-Gumbel apenas para determinadas durações e períodos 

de retorno. 
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