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RESUMO --- Chuvas intensas são fenômenos naturais, em geral caracterizados por uma

precipitação forte e continua, e de curta duração. Esses fenômenos naturais podem causar aumentos

de vazões, produzindo inundações e/ou enchentes com amplos efeitos negativos. Logo, o

conhecimento das vazões máximas apresenta grande interesse de ordem técnica sendo, de

importância fundamental para o dimensionamento de obras hidráulicas. Este trabalho tem por

principal finalidade determinar e comparar as equações de chuvas intensas, obtidas através dos

métodos de Chow-Gumbel e de Bell, para as bacias hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da

Vitória localizadas no estado do Espírito Santo, Brasil. Os resultados demonstraram que os métodos

de Chow-Gumbel e de Bell, apesar de partirem de formulações empíricas diferentes, produziram

respostas similares para todas as estações pluviométricas estudadas.

ABSTRACT  ---The intense raining are natural phenomenon, in general are characterized by a
strong and continue precipitation, and for a short duration. This naturals phenomenons can cause
outgo increase, producing inundations and/or flood with large negative effects. At once, the
Knowledge of the maxim outgo feacture a big interest of technique order have been, of a
fundamental importancy for measure of hydraulics work. This work have by principal finality
determine and confront the intense raining equation, obted by the method of Chow-Gumbel and of
Bell, to the hidrographyc basin of the rivers Jucu and Santa Maria da Vitória, localized on Espiríto
Santo state,Brazil. The results demonstrated that the methods the Chow-Gumbel and Bell,despite of
start from different empirical formulations, produced similars answer for all pluviometric stations
studied.
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1 – INTRODUÇÃO

A água é um recurso natural essencial para a manutenção da vida em nosso planeta. As

incertezas a respeito de sua disponibilidade e de sua potabilidade são preocupações crescentes da

humanidade. Contudo, a água em excesso durante as cheias, pode ocasionar enormes prejuízos

econômicos, sociais e ambientais.

Ressalta-se assim, a importância do estudo das precipitações atmosféricas, pois, elas

desempenham, no ciclo hidrológico, o importante papel de elo entre os fenômenos meteorológicos

propriamente ditos e os de escoamento superficial, de maior interesse técnico. Nesse contexto estão

inseridas as chuvas intensas, que são fenômenos naturais, em geral caracterizados por forte

precipitação contínua e de 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, a proliferação das doenças de veiculação hídrica e a aceleração do processo de erosão dos

solos (Reyes et al (1993), citado por Cruciani, Machado e Sentelhas (2002)).

O conhecimento das chuvas também apresenta grande interesse de ordem técnica nos projetos

de obras hidráulicas, sendo indispensável para o dimensionamento de vertedores, galerias de águas

pluviais, bueiros, calhas, sistemas de drenagem agrícola, urbana e rodoviária, canalização de

córregos, dentre outros.

Segundo Pompêo (2000), os prejuízos das chuvas intensas nas áreas urbanas são normalmente

ampliados por fatores como a impermeabilização de grandes superfícies, a ocupação áreas

ribeirinhas ou o comprometimento do funcionamento dos sistemas de drenagem por resíduos

sólidos ou sedimentos.

A quantidade de chuva depositada sobre a superfície terrestre normalmente é avaliada pela

altura de água precipitada e acumulada sobre uma superfície plana e impermeável. Essa quantidade

é determinada por medidas realizadas em determinados pontos, com o auxilio de aparelhos

conhecidos como pluviômetros e pluviógrafos.

Pluviômetros são aparelhos dotados de uma superfície de captação horizontal, delimitada por

um anel metálico, e de um reservatório graduado para acumular a água recolhida. Esses simples

receptáculos de água precipitada indicam somente a altura pluviométrica diária, com apropriação

dos totais precipitados sempre às 7 horas da manhã de cada dia. Não indicam, portanto, a

intensidade das chuvas ocorridas. Os pluviógrafos, por sua vez, são aparelhos automáticos capazes

de registrar continuamente a precipitação em um determinado local, no decorrer do tempo.

Existindo uma rede confiável de pluviógrafos, o monitoramento das precipitações, durante um

período de tempo suficientemente longo e representativo, permite determinar uma relação entre três
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variáveis: intensidade, duração e freqüência das precipitações. Estas variáveis indicam as

precipitações máximas de diferentes durações, associando-as a diferentes períodos de retorno.

Pompêo (2002), Silva et al (2002), e Falaguasta e Genovez (2003) são exemplos de trabalhos que, a

partir de registros pluviográficos, determinaram equações que correlacionaram as variáveis

intensidades, duração e freqüência para diferentes regiões do Brasil.

Os métodos de Chow-Gumbel e de Bell constituem alternativas que permitem avaliar as

chuvas intensas, a partir da aplicação de coeficientes universais de conversão, a partir das chuvas

máximas anuais de 1 dia.

Inserido neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo estabelecer e comparar, a partir

de metodologias que envolvem a análise probabilística das séries de totais diários de precipitação

(dados obtidos de pluviogramas locais), equações de chuvas intensas para as bacias hidrográficas

dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória, importantes cursos d’água do estado Espírito Santo.

2 – MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 – Área de estudo

As bacias hidrográficas selecionadas para realização deste trabalho foram as do rio Jucu e a do

rio Santa Maria da Vitória. Estas bacias são as principais responsáveis pelo atendimento dos

municípios da Grande Vitória. O rio Santa Maria da Vitória, cuja bacia possui uma área de

drenagem de 1.660 km² e disponibilidade hídrica superficial estimada em 19 m³/s, constitui

atualmente o único manancial utilizado para o abastecimento da região norte da cidade de Vitória.

A bacia do rio Jucu, por sua vez, apresenta uma área de drenagem de aproximadamente 2.200 km² e

uma disponibilidade hídrica superficial estimada em 15,3 m³/s.

O rio Jucu, de jurisdição estadual, nasce na Serra do Castelo, tendo como seus formadores o

rio Braço Norte, no município de Domingos Martins e Braço Sul no município de Marechal

Floriano, desaguando no Oceano Atlântico, na localidade de Barra do Jucu, em Vila Velha. A bacia

do rio Jucu abrange os municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano, Viana, Cariacica,

Guarapari e Vila Velha.

O rio Santa Maria da Vitória nasce na Serra do Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, e deságua

na baía de Vitória, depois de percorrer os municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina,

Cariacica, Viana, Serra e Vitória. Seus principais afluentes são os rios Triunfo, Jequitibá, das

Farinhas, das Pedras, e São Miguel localizados na sua margem direita; e os rios Bonito, Claro,

Possmoser, Ribeirão da Taquara, da Prata situados na sua margem esquerda.

As duas usinas hidrelétricas nele instaladas (a usina de Rio Bonito em Santa Maria de Jetibá e a

usina da Suíça em Santa Leopoldina), juntamente com a usina hidrelétrica Jucu (rio Jucu), são
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responsáveis por uma grande parcela do fornecimento da energia elétrica produzida no Espírito

Santo.

As principais atividades econômicas desenvolvidas nas bacias são a agropecuária, a pesca,

algumas atividades industriais e o turismo.

Dentre os principais problemas detectados nos rios Jucu e Santa Maria, destacam-se a

ocupação desordenada do solo, a destruição da mata ciliar das nascentes, e dos cursos d’água, o

desmatamento e as queimadas, os processos erosivos, assoreamento e poluição por causa do

lançamento de efluentes domésticos, efluentes agro-industriais e resíduos sólidos diretamente nos

cursos d’água.

2.2 – Dados pluviométricos

Foram utilizados registros de precipitações anuais de 10 estações pluviométricas localizadas

nas bacias dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória e em seu entorno. Os registros pluviométricos

utilizados neste trabalho foram obtidos a partir da base de dados hidrometeorológicos gerenciada

pela Agência Nacional das Águas (ANA). As estações pluviométricas utilizadas encontram-se

relacionadas na Tabela 1. Esta tabela reúne ainda as coordenadas geográficas, a altitude, a extensão

da série histórica e o município no qual cada estação foi instalada.

Tabela 1 -Relação das estações pluviométricas utilizadas.

Código Nome da Estação Município Latitude Longitude Altitude
(m)

Inicio
Série

histórica
(anos)

01940000 Itarana Itarana -19°52’28’’ -40°52’28’’ 165 08/1947 59

01940001 São João de Petrópolis Santa Teresa -19°48’19’’ -40°40’44’’ 149 08/1947 59

01940010 Valsugana Velha - Montante Santa Teresa -19°57’12’’ -40°33’09’’ 180 03/1956 57

02040003 Fazenda Fonte Limpa-DNOS Serra -20°11’25’’ -40°19’08’’ 90 01/1965 38

02040007 Santa Maria do Jetibá-DNOS Santa Leopoldina -20°01’42’’ -40°44’36’’ 710 01/1947 56

02040008 Garrafão-DNOS Santa Leopoldina -20°08’36’’ -40°58’31’’ 940 11/1947 56

02040010 Santa Leopoldina-DNOS Santa Leopoldina -20°06’01’’ -40°31’40’’ 160 10/1949 54

02040012 Marechal Floriano-DNOS Domingos Martins -20°24’43’’ -40°40’56’’ 544 10/1949 54

02040014 Duas Bocas-DNOS Cariacica -20°15’41’’ -40°28’45’’ 200 05/1952 51

02040018 Cachoeira Suíça-DNOS Santa Leopoldina -20°04’46’’ -40°36’24’’ * 01/1959 44

Nota: *Valor não informado pela Agência Nacional das Águas (ANA)

2.3 – Preenchimento de falhas das séries históricas

Para o preenchimento de falhas das séries históricas foi empregado o Método de Ponderação

Regional baseado em regressões lineares, discutido por Villela e Mattos (1975) e Pinto et al (1976).

2.4 – Avaliação das relações de intensidade-duração-freqüência

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

empregados dois diferentes métodos probabilísticos: o Método de Bell e o Método de Chow-Gumbel.
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2.4.1 Método de Chow-Gumbel

O Método de Chow-Gumbel, detalhadamente apresentado e discutido por CETESB (1986), envolve a

realização das seguintes tarefas:

• Seleção das máximas precipitações anuais de 1 dia. As séries históricas utilizadas possuem

extensões variando entre 38 e 59 registros, abrangendo o período de 1947 a 2005;

• Análise de freqüências dos totais precipitados com ajuste da distribuição probabilística de

Gumbel à série de máximas precipitações anuais de 1 dia. Dessa forma, foram estimadas as

precipitações máximas anuais de 1 dia associadas a diferentes períodos de retorno; foram

considerados períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 75 e 100 anos;

• Conversão das máximas precipitações anuais de 1 dia, associadas a diferentes períodos de

retorno, em precipitações máximas de 24 horas. Nesta conversão foram utilizados coeficientes

propostos pelo Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo;

• Conversão das precipitações máximas de 24 horas, associadas a diferentes períodos de retorno,

em precipitações máximas de durações menores. Foram consideradas durações variando entre 5

minutos e 12 horas;

• Análise de regressão correlacionando duração, freqüência e intensidade. A análise de regressão

realizada conduziu a relações intensidade-duração-freqüência com o seguinte formato:

( )n

0

m

tt

T.k
i

+
=

           equação (01)

Na equação (01) i representa a intensidade máxima média (em mm/h), T o período de retorno

(em anos), t a duração (em horas) e k, t0, m e n constituíram os parâmetros determinados. As

análises de regressão necessárias ao ajuste do modelo estabelecido pela equação (01) às

informações disponíveis foram realizadas com auxílio da planilha eletrônica Excel®.

2.4.2 Método de Bell

Conforme observam Righetto (1998) e Tucci (1997), o Método de Bell associa a altura pluviométrica de

uma chuva intensa de determinada duração t e período de retorno T com uma chuva intensa padrão de 60 minutos

de duração e 2 anos de período de retorno (h60, 2). O Método emprega a seguinte equação empírica:

ht ,T ≅ (a0.lnT +a1).(a2.t
b
 -  a3).h60,2                   equação (02)

Sendo a1, a2, a3 e b parâmetros regionais. A partir da manipulação de informações pluviográficas de postos

instalados em diferentes regiões do País estes parâmetros foram fixados, levando a equação (02) a assumir a

seguinte forma:

ht ,T ≅ (0,31.lnT + 0,70).(0,38.t 
0,31

-  0,39).h60,2                           equação (03)
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Como a intensidade constitui uma relação direta entre os valores de altura pluviométrica e duração, a última

equação pode ser reescrita da seguinte maneira:

i ≅ ( 0,12.lnT.t 
- 0 ,69

-  0,12.lnT.t 
- 1

+ 0,27.t 
- 0 ,69

-  0,27.t 
- 1

).h60,2                                equação (04)

A aplicação da equação (04), no entanto, fica condicionada ao conhecimento de h60, 2, o que

pode acontecer com poucos anos de dados pluviográficos. Righetto (1998), no entanto, observa que

a o valor de h60, 2 pode ser obtido a partir da seguinte relação empírica:

h60,2  ≅ k.hd ia ,2             equação (05)

Onde 510,0k ≅  e hdia,2 é a precipitação máxima diária anual correspondente ao período de

retorno de 2 anos. Assim como proposto pelo método de Chow-Gumbel, a precipitação máxima

associada ao período de retorno de 2 anos será apropriada a partir da distribuição probabilística de

Gumbel.

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 – Estabelecimento de equações de chuvas intensas propostas pelo Método de Gumbel

 A partir dos procedimentos estabelecidos pelo método de Chow-Gumbel foi possível obter as

equações de chuvas intensas para os diferentes postos pluviométricos considerados nesse estudo.

Essas equações que correlacionam intensidade-duração-freqüência de precipitações para as estações

pluviométricas situadas nas bacias hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória e em seu

entorno, estão reunidas no Quadro 1.

Quadro1 - Equações de chuvas intensas obtidas pelo método de Chow-Gumbel.

Nome da Estação Equação de Chow-Gumbel
Itarana i= 221,45.T 0,4343

(t + 12) 0,7597

São João de Petrópolis i= 189,21.T 0,1702

(t + 12) 0,7597

Valsugana Velha - Montante i= 337,68.T 0,15

(t + 12) 0,7597

Fazenda Fonte Limpa (DNOS) i= 354,82.T 0,2909

(t + 12) 0,7597

Santa Maria do Jetibá (DNOS) i= 228,24.T 0,1575

(t + 12) 0,7597

Garrafão (DNOS) i= 230,05.T 0,1547

(t + 12) 0,7597

Santa Leopoldina (DNOS) i= 276,22.T 0,1522

(t + 12) 0,7597

Marechal Floriano (DNOS) i= 289,93.T 0,1577

(t + 12) 0,7597

Duas Bocas (DNOS) i= 313,96.T 0,2158

(t + 12) 0,7597

Cachoeira Suíça (DNOS) i= 395,01.T 0,6747

(t + 12) 0,7597
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Nas expressões reunidas na tabela acima i representa a intensidade da precipitação (em

mm/min), T o período de retorno (em anos) e t a duração (em minutos).

3.2 – Estabelecimento de equações de chuvas intensas propostas pelo Método de Bell

Para aplicar o Método de Bell é necessário conhecer o h60, 2, cujo valor pode ser obtido a partir da seguinte

relação empírica já citada:

h60,2  ≅ k.hd i a , 2

onde 510,0k ≅  e hdia,2 a precipitação máxima diária anual correspondente ao período de

retorno de 2 anos. A Tabela 2 apresenta os valores de hdia,2 e h60,2. para todas as estações

pluviométricas estudadas.

Tabela 2 - Valores de hdia,2 e h60,2. para cada estação pluviométrica.

Nome da Estação h dia, 2 h 60,2

Itarana 1079,34 550,46

São João de Petrópolis 997,27 508,61

Valsugana Velha - Montante 1775,30 905,40

Fazenda Fonte Limpa (DNOS) 1860,30 948,75
Santa Maria do Jetibá (DNOS) 1201,65 612,84

Garrafão (DNOS) 1210,55 617,38
Santa Leopoldina (DNOS) 1452,80 740,93
Marechal Floriano (DNOS) 1515,02 772,66

Duas Bocas (DNOS) 1661,76 847,50
Cachoeira Suíça (DNOS) 1463,48 746,38

A partir dos valores de hdia,2 e h60,2  estabeleceu-se a equação de intensidade-duração-
freqüência  de precipitações propostas pelo método de Bell ( equação(04)). As equações obtidas
para as diferentes estações pluviométricas estudadas estão reunidas no Quadro 2.

Quadro 2 - Equações de chuvas intensas obtidas pelo método de Bell.

Nome da Estação Equação de Bell

Itarana i≅  66,06.ln (T) .t -0, 69- 66,06.ln (T).t -1 + 148,62. t -0, 69 - 148,62 . t -1

São João de Petrópolis i≅  61,03.ln (T) .t -0, 69- 61,03 .ln (T).t -1 + 137,32. t -0, 69 - 137,32 . t -1

Valsugana Velha - Montante i≅  108,65 .ln (T) .t -0, 69- 108,65.ln (T).t -1 + 244,46. t -0, 69 - 244,46 . t -1

Fazenda Fonte Limpa (DNOS) i≅  113,85.ln (T) .t -0, 69- 113,85.ln (T).t -1 + 256,16. t -0, 69 - 256,16. t -1

Santa Maria do Jetibá (DNOS) i≅  73,54 .ln (T) .t -0, 69- 73,54.ln (T).t -1 + 165,47. t -0, 69 -  165,47. t -1

Garrafão (DNOS) i≅  74,09.ln (T) .t -0, 69- 74,09.ln (T).t -1 + 166,69. t -0, 69 - 166,69. t -1

Santa Leopoldina (DNOS) i≅  88,91.ln (T) .t -0, 69- 88,91.ln (T).t -1 + 200,05. t -0, 69 - 200,05. t -1

Marechal Floriano(DNOS) i≅  92,72.ln (T) .t -0, 69- 92,72.ln (T).t -1 + 208,62. t -0, 69 - 208,62. t -1

Duas Bocas (DNOS) i≅  101,70.ln (T) .t -0, 69- 101,70.ln (T).t -1 + 228,83. t -0, 69 - 228,83. t -1

Cachoeira Suíça (DNOS) i≅  89,57.ln (T) .t -0, 69- 89,57.ln (T).t -1 + 201,52. t -0, 69 - 201,52. t -1
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3.3 – Comparação entre as equações de chuvas intensas obtidas pelos Métodos de Gumbel e

de Bell

As Figuras 1, 2 e 3 confrontam , respectivamente para as estações de Santa Maria do Jetibá

(DNOS), Santa Leopoldina (DNOS) e de Duas Bocas (DNOS) as respostas produzidas pela

diferentes equações de chuvas intensas obtidas. Nas comparações foram consideradas apenas as

intensidades de precipitações associadas aos períodos de retorno de 2 e de 100 anos.
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Figura 1 - Respostas produzidas pelos métodos de Chow-gumbel e de Bell para estação

pluviométrica de Santa Maria do Jetibá (DNOS).
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Figura 2 - Respostas produzidas pelos métodos de Chow-gumbel e de Bell para estação

pluviométrica de Santa Leopoldina (DNOS).
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Figura 3 - Respostas produzidas pelos métodos de Chow-gumbel e de Bell para estação

pluviométrica de Duas Bocas (DNOS).

A partir da inspeção das respostas obtidas pelas equações propostas para as estações

pluviométricas localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória e

entorno, são relevantes as seguintes informações:

• Os métodos Chow-Gumbel e de Bell, apesar de partirem de formulações empíricas diferentes

conduziram a respostas semelhantes em todas as estações pluviométricas estudadas. Variações

significativas foram observadas apenas para precipitações associadas a pequenas durações e

levadas períodos de retorno.

• Para um mesmo período de retorno e para intensidades inferiores a 90 minutos, o Método

Chow-Gumbel  conduz a valores de intensidade ligeiramente maiores que aqueles estimados

pelo método de Bell.

•  Para cada método empregado às equações produzidas são naturalmente semelhantes em sua

forma, uma vez que, foram obtidas a partir de um mesmo procedimento analítico. A aplicação

das equações, no entanto, conduz a valores substancialmente diferentes entre as estações

estudadas. Considerando-se um período de retorno de 2 anos e uma duração de 5 minutos, o

Método Chow-Gumbel produziu valores intensidade que variaram de 29,58mm/mim(estação de

Santa Maria de Jetibá (DNOS)) a 42,37 mm/min(estação Duas Bocas(DNOS)). Já o Método de

Bell considerando-se a mesma duração e o mesmo período de retorno, produziu intensidades

variando entre 27,98 mm/mim(estação de Santa Maria de Jetibá (DNOS)) a 38,69 mm/min

(estação Duas Bocas (DNOS)).
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4 – CONCLUSÕES

A análise dos resultados obtidos remete às seguintes conclusões e recomendações:

• As equações produzidas, mesmo que obtidas a partir de coeficientes universais de conversão

de chuvas de diferentes durações, permitem uma avaliação preliminar das chuvas intensas

nas diferentes bacias estudadas, fornecendo subsídio para quaisquer empreendimentos

(como obras de macro drenagem, por exemplo) que careçam deste tipo de informação.

• Os métodos de Chow-Gumbel e de Bell demonstraram ser de fácil aplicação.

Adicionalmente produziram resultados similares para as estações pluviométricas

consideradas neste trabalho.

• Constitui tarefa relevante à condução de estudos específicos para a obtenção de coeficientes

de conversão para chuvas de diferentes intensidades e que levem em consideração as

especificidades de cada região.
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