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Resumo: O conhecimento do regime de chuvas de uma localidade é de extrema importância para o 
dimensionamento adequado de projetos, além de prevenção contra possíveis prejuízos causados por 
este fenômeno natural. Existindo uma rede confiável de pluviógrafos, o monitoramento das 
precipitações durante um período de tempo suficientemente longo e representativo, permite a 
determinação de uma equação de chuvas intensas. Como alternativa, em regiões desprovidas ou 
com baixa densidade de pontos pluviográficos, a literatura reúne metodologias expeditas, como os 
resultados de Chow-Gumbel e Bell. Na Bacia do Rio Doce, a rede de pluviógrafos é deficiente e não 
há uma caracterização adequada do regime de chuvas. Desta forma, o presente trabalho tem como 
objetivo definir equações que descrevam a relação entre as variáveis de intensidade, duração e 
freqüência das chuvas intensas na porção capixaba da Bacia do Rio Doce, através de registros de 
pluviômetros (totais diários de precipitação) e com aplicação do método de Chow-Gumbel e do 
método de Bell. 
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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. 
 
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.  
 
Este trabalho tem por objetivo determnar, a 
partir de metodologias simplificadas que 
utilizem apenas os registros de pluviômetros 
(os totais diários de precipitação), equações 
que descrevam a relação entre as variáveis 
intensidade, duração e freqüência das chuvas 
intensas na porção capixaba da bacia do Rio 
Doce. 
  
 

METODOLOGIA 
Precipitações máximas anuais 
As séries de precipitações máximas de um dia 
associadas a diferentes períodos de retorno 
foram construídas para todas as estações 
pluviométricas analisadas. Em seqüência foi 
aplicada a distribuição probabilística de 
Gumbel para apropriar as precipitações 
máximas associadas a diferentes períodos de 
retorno, que variaram de 2 a 100 anos. 
 
Após este procedimento, as precipitações 
máximas de 1 dia foram convertidas em 
precipitações com durações variando entre 5 
minutos e 24 horas, utilizando os coeficientes 
de conversão. 
 
Métodos de Bell e de Chow-Gumbel 
Para avaliação de chuvas intensas foram 
empregados os métodos de Chow-Gumbel 
(detalhadamente apresentado e discutido por 
CETESB (1986)) e de Bell (apresentado e 
discutido por autores como RIGHETTO, 1998, 
e TUCCI, 1997), métodos que permitem, a 
partir da aplicação de coeficientes universais 
de conversão, a apropriação de chuvas de 
diferentes durações e freqüências a partir das 
chuvas máximas anuais de 1 dia.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir das equações obtidas pelos métodos 
de Chow-Gumbel e de Bell foram construídos 
gráficos quem permitem confrontar os 
resultados produzidos. A figura 1 demonstra o 
comportamento das equações para a estação 
de Águia Branca, quando considerado o 
período de retorno de 2 anos. Gráficos 
semelhantes, elaborados para as demais 
estações pluviométricas estudadas. 
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Figura 1 - Intensidades pluviométricas associadas ao 

período de retorno de 2 anos, estimadas pelos métodos 
de Chow-Gumbel e de Bell, para a estação pluviométrica 

de Águia Branca. 
 
A partir da inspeção dos gráficos são 
relevantes as seguintes informações: 
� Para as menores durações (durações 

usualmente inferiores a 6 horas), o Método 
de Bell estimou valores inferiores às 
intensidades médias apropriadas. Exceção 
foi observada na estação de Mantenópolis, 
onde as menores durações foram 
associadas a intensidades superiores à 
média. 

� Nas estações de Águia Branca, 
Cedrolândia, Mantenópolis, Pancas e Barra 
de São Gabriel, o Método de Chow-
Gumbel estimou valores inferiores às 
intensidades pluviométricas associadas às 
maiores durações. Já nas estações Itambé, 
Serraria e Baixo Guandu, o Método 
estimou valores inferiores às intensidades 
pluviométricas, independentemente do 
período de retorno ou duração analisados. 
Comportamento diverso foi observado na 
estação de Rio Bananal, na qual os valores 
de intensidade estimados pelo método de 
Chow-Gumbel só foram inferiores para 
baixas durações (durações inferiores a 60 
minutos para o período de retorno de 100 
anos ou 6 horas para o período de retorno 
de 2 anos). 

� Quando consideradas as estimativas 
realizadas com o método de Chow-Gumbel 
as intensidades pluviométricas associadas 
ao período de retorno de 2 anos 
apresentaram intensidades máximas 
variando entre 1,623 mm/min (valor 
estimado para a estação de Alto Rio Novo) 

a 2,208 mm/min (valor estimado para a 
estação de Águia Branca). As estimativas 
referentes ao período de retorno de 100 
anos tiveram os máximos oscilando entre 
3,630 mm/min (valor estimado para a 
estação de Baixo Guandu) e 5,398 mm/min 
(valor estimado para a estação de Rio 
Bananal). 

� Já para as estimativas realizadas com o 
método de Chow-Gumbel as intensidades 
pluviométricas associadas ao período de 
retorno de 2 anos apresentaram 
intensidades mínimas variando entre 0,055 
mm/min (valor estimado para a estação de 
Alto Rio Novo) a 0,075 mm/min (valor 
estimado para as estações de Águia 
Branca e Barra de São Gabriel). As 
estimativas referentes ao período de 
retorno de 100 anos tiveram as mínimas 
oscilando entre 0,124 mm/min (valor 
estimado para a estação de Baixo Guandu) 
e 0,184 mm/min (valor estimado para a 
estação de Rio Bananal). 

 
CONCLUSÃO 
Os resultados obtidos no presente estudo 
conduziram às seguintes conclusões: 
� O Método de Bell conduziu às equações 

que estimaram os menores valores de 
intensidade pluviométricas apropriadas 
neste trabalho; 

� O padrão espacial de distribuição das 
chuvas intensas foi similar quando 
consideradas as intensidades estimadas 
pelos métodos de Chow-Gumbel e de Bell; 

� As equações estabelecidas neste trabalho, 
ainda que obtidas a partir de metodologias 
simplificadas, podem ser utilizadas para 
avaliação preliminar do regime de chuvas 
e, por conseqüência, da produção de 
vazão, informação necessária ao 
dimensionamento de diferentes obras, 
particularmente daquelas que constituem 
os sistemas de drenagem pluvial. 

 
Agradecimentos 
Ao CNPq, pela bolsa de iniciação científica 
concedida ao autor principal deste trabalho.  
 
REFERÊNCIAS 
CETESB. Drenagem Urbana – Manual de 
Projeto. São Paulo: CETESB/ASCETESB, 
1986. 
 
RIGHETTO, A. M. Hidrologia e Recursos 
Hídricos. São Carlos: EESC/USP, 1998. 
 
TUCCI, C. E. M. (org). Hidrologia – Ciência e 
Aplicação. Porto Alegre: ABRH, 1997. 
 


