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1. INTRODUÇÃO 

O dimensionamento das obras de drenagem superficial é feito adotando como chuva de 

projeto, valores de chuvas que ocorrem com período de retorno de variando normalmente entre 2  e 

100 anos.  O desenvolvimento de uma região e a crescente urbanização demandam obras de 

sustentação, requerendo o conhecimento das chuvas intensas para um número cada vez maior de 

locais. A chuva de projeto para a localidade em estudo pode ser obtida de equações de chuvas que 

relacionam os parâmetros Intensidade-Duração-Frequência, chamada equação IDF. Uma 

dificuldade enfrentada pelos técnicos é a inexistência desta equação em localidade onde será 

realizado o projeto de engenharia, sendo contornada pela utilização da equação existente obtida com 

dados da estação pluviométrica mais próxima. 

  Nos projetos de drenagem geralmente necessita-se de obter as intensidades de chuva de 

curta duração, normalmente menor que um dia. As relações IDF são obtidas por meio de análises de 

estatística de longas séries de dados observados em pluviógrafos. No Brasil existe relativa facilidade de 

obter dados de chuva de duração diária. Outro modelo de equação de chuva foi apresentado por Bell (1969) 

estabeleceu relações empíricas entre precipitações com diferentes durações. Na ausência destas equações a 

chuva intensa pode ser estimada por meio da desagregação da chuva máxima diária em intervalos de menor 

duração (Cetesb, 1986). Este trabalho teve como objetivo elaborar um programa de computador para 

obtenção da chuva  de projeto de drenagem superficial para  o estado de Santa Catarina 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O programa foi elaborado em linguagem Delphi e contém dados de 197 estações 

pluviométricas e também 13 estações pluviográficas localizadas no Estado de Santa Catarina. Para 



 

cada estação pluviométrica foram determinadas as séries de máximas anuais com duração de 1 a 10 

dias, apresentando suas estatísticas descritivas. Também foram ajustados os parâmetros da 

distribuição da Gumbel permitido as estimativas das chuvas intensas com período de retorno 

definido pelo usuário. 

São apresentadas as equações de chuvas intensas (IDF) expressas como: 
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em que: i é a  intensidade média máxima da chuva, em mm/h;  T é o Período de retorno, em anos;              

t é a duração da chuva (minutos);   K, m, b, n são os parâmetros da equação. 

Também foram apresentadas as da equação de Bell (1969)a forma:
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em que: PT
t
  é a precipitação máxima com duração t  minutos e período de retorno T anos (mm);         

P10
60

 é a precipitação máxima com duração de 60 minutos e período de retorno de 10 anos (mm);                 

a, b, c, d, e são os parâmetros da equação. 

Estas mesmas equações foram ajustadas para as 13 estações pluviográficas de Santa Catarina. 

O programa permite ainda fazer uma avaliação da frequência de ocorrências dos eventos extremos 

nos diversos meses do ano.  Toda metodologia e o referencial teórico usados na elaboração o 

programa encontram-se descrito em Back (2013). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O programa elaborado contém 12 telas em que o usuário pode selecionar a estação de 

interesse, visualizar as estatísticas das séries de máximas anuais, estimar as chuvas com duração de 

1 a 10 dias, obter equações de chuvas intensas, realizar os cálculos e gerar relatórios. Ao executar o 

programa, é visualizada a tela Seleção da Estação (Figura 1) onde o usuário deverá selecionar uma 

das 197 estações pluviométricas.  

Na tela Estatísticas é mostrado o resumo estatístico dos dados das séries de máximas anuais 

com duração de 1 a 10 dias e os parâmetros da distribuição de Gumbel-Chow. Neste resumo estão 

incluídos os valores da média, desvio padrão, maio e menor valor, e coeficiente de assimetria das 

séries de máximas anuais, bem como os parâmetros da distribuição de Gumbel e os valores Dmax e 

Dcrítico do teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov. Na tela Chuvas máximas (Figura 2A) são 

realizados os cálculos das chuvas máximas com duração de 1 a 10 dias.  
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Figura 1. Tela Inicial do Programa HidroChuSC. 

Na tela Equação IDF (Figura 2B) são mostrados os parâmetros das equações IDF estimados 

para a estação pluviométrica selecionada. No quadro Coeficientes constam os valores dos 

coeficientes K, m, b e n e o limite de validade da equação. Foram ajustados duas equações, a 

primeira válida para duração até 120 minutos, e a segunda para duração de 120 à 1440 minutos 
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Figura 2.  Tela Chuvas máximas (Figura 2A) e Tela Equação IDF (Figura 2B) do HidroChuSC. 
 

Na tela Equação Bell (Figura 3A) são mostrados os parâmetros das equações modelo de 

Bell estimados para a estação pluviométrica selecionada. No quadro Coeficientes constam os 

valores dos coeficientes a, b, c, d, e, o limite de validade da equação e a chuva máxima estimada 



 

com período de retorno de 10 anos e a duração de 60 minutos. Na tela Relações entre durações 

(Figura  3B) o usuário poderá estimar a chuva com base no método das relações entre precipitações 

de diferentes durações. No quadro Baseados nas relações para o usuário deverá optar conforme 

pelas relações baseadas em Pluviógrafos do Brasil (Cetesb, 1986) ou dos trabalhos com dados de 

Santa Caarina (Back, 2013). 
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Figura 3. Tela Equação Bell (Figura 3A) e Tela Relações entre durações (Figura 3B) do 

HidroChuSC 

 

 Na Tela Pluviógrafos constam as equações IDF e a equação de Bell ajustada para 13 

estações pluviográficas de Santa Catarina com série de dados superior a 10 anos. 

 

4. CONCLUSÃO 

O programa HidroChuSC é uma ferramenta que pode auxiliar ao engenheiro obter estimativas 

de chuvas intensas para projetos de drenagem superficial para o estado de Santa Catarina. O 

programa permite obter tanto estimativas de chuvas intensas de longa duração, variando de 1 a 10 

dias, como obter estimativas de chuvas intensas de duração entre 5 minutos e 1440 minutos com 

período de retorno variando de 2 a 100 anos.  
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