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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo avaliar a adequação da série de precipitações 
diárias máximas anuais do município de Itabaiana, estado de Sergipe, aos modelos de distribuição 
de probabilidades Log-normal, Gumbel e Gama; A série composta por 68 dados distribuídos 
temporalmente entre os anos de 1914 a 1985 foi ajustada às distribuições e para determinar sua 
aderência foram utilizados os testes de hipóteses Qui-Quadrado e Kolgomorov-Smirnov. Foi 
possível observar que a série se ajusta bem às distribuições Gama e Gumbel de acordo com ambos 
os testes de hipóteses, enquanto que a distribuição Log-normal foi rejeitada pelo teste Qui-
Quadrado e aceita pelo teste Kolgomorov-Smirnov. A distribuição Gama se mostrou levemente 
melhor para representar a série estudada.  
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INTRODUÇÃO 

O estudo do comportamento das precipitações é essencial para a compreensão e prevenção 
de suas possíveis consequências. Sua aplicação pode ser vista nos diversos trabalhos de 
hidrologia, como por exemplo estimação de vazões para dimensionamentos de obras hidráulicas 
(rede de drenagem, barragens, usinas hidrelétricas, reservatórios), além da aplicação na 
agricultura, através da análise de cultivos adequados e elaboração de projetos de proteção e 
conservação do solo. 

Uma das formas de compreender o comportamento das precipitações é através da 
caracterização dessa variável por meio de um modelo teórico de distribuição de probabilidades. 
Uma distribuição teórica de probabilidade é uma forma de representar a aleatoriedade dos eventos 
presentes na hidrologia através da estatística. Em posse dos dados empíricos (registros de 
determinado evento) e dados gerados pela distribuição de probabilidade, é possível avaliar se dada 
distribuição representa determinada variável através de testes de hipóteses (LANNA, 2009).  

Moreira et al. (2010) avaliaram a distribuição de probabilidade das chuvas no município de 
Nova Maringá, estado do Mato Grosso, através dos dados de precipitação anual, mensal e 
decendial, utilizando a distribuição de probabilidades Gama e o teste de aderência Kolmogorov-
Smirnov, concluindo que esta distribuição foi adequada para representar as precipitações mensais 
do local. 

Silva et al. (2007) caracterizaram a chuva do município de Santa Maria, estado do Rio Grande 
do Sul, utilizando dados de precipitação diária e as distribuições de probabilidades Gama, Weibull, 
Normal, Log-normal e Exponencial. Foi encontrado um melhor ajuste para as distribuições Gama e 
Weibull, utilizando os testes de aderência de Anderson-Darling, Cramér-von Mises, Qui-Quadrado 
e Kolgomorov-Smirnov. 

Cricianni et. al. (2002) utilizaram as distribuições de probabilidade Log-normal e Binomial 
negativa truncada para avaliar a distribuição temporal das chuvas de Piracicaba, estado de São 
Paulo, com 60 e 120 minutos de duração. Foram utilizados dados de pluviogramas do período de 
1966 a 2000, e os ajustes foram avaliados através do teste do Qui-Quadrado, determinando um 
melhor ajuste para a distribuição Log-normal. 

Em Sergipe, Aragão et al. (2013) realizaram um trabalho semelhante, adequando 
precipitações de diversos municípios do estado às distribuições de Gumbel e Welbull, e, em posse 
desses dados, geraram curvas IDF (intensidade-duração-frequência) para tais municípios. No 
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entanto, o trabalho supracitado não contemplou o município de Itabaiana. Logo, este trabalho tem 
por objetivo analisar a adequação de distribuições de probabilidade aos dados de precipitações 
máximas anuais registrados neste município.  

MATERIAIS E MÉTODO 

Os dados de precipitação máxima diária anual do município de Itabaiana foram obtidos 
através do Portal HidroWeb (ANA, 2005). Foi utilizado o posto Açude Itabaiana de código 01037019. 
Esses dados foram manipulados através dos softwares Hidro 1.3, disponibilizado pela Agencia 
Nacional de Águas, e Excel 2016, do pacote Microsoft Office. 

Dentre os modelos de distribuição de probabilidades existentes, avaliou-se a adequação dos 
dados aos modelos de distribuição conceituados por Lanna (2009) e apresentados no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Modelos de distribuição de probabilidade avaliados. 

Distribuição 
Função densidade de 

probabilidade 

Função 
cumulativa de 
probabilidades 

Comentários 

 
 

Log-normal 

 

 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎𝑥√2𝜋
 𝑒

−0,5
(ln 𝑥−𝜇)2

𝜎2  𝑐𝑜𝑚 𝑥 ≥ 0 

 
 

∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑦

0

 

 

sendo μ a média dos 
logaritmos de X, σ² é a 
variância dos logaritmos 
de X, sendo X a variável 
observada. 
 

 
 
 
 
 

Gumbel 

 
 
 
 
 

𝐹𝐷𝑃 =  𝛼 𝑒{−𝛼(𝑦−𝜇) − 𝑒−𝛼(𝑦−𝜇)} 

 

 
 
 
 
 

𝐹𝐶𝑃 = 𝑒−𝑒−𝛼(𝑦−𝜇)
 

 

sendo os parâmetros α o 
de escala e μ o de 
locação, que, a partir do 
método dos momentos, 
podem ser calculados a 
partir das estimativas 
amostrais de x (média 
aritmética) e s (desvio 
padrão):  

𝛼 =
1,2826

𝑠
   𝜇 = 𝑥 − 0,451𝑠 

 

 
 

 
 
 
 

Gama 
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∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑖+1

𝑥𝑖

 

 

sendo os parâmetros α o 
de forma, e β o de escala 
que, a partir do método 
dos momentos, podem 
ser calculados a partir 
das estimativas 
amostrais de x (média 
aritmética) e s (desvio 
padrão): 

𝛽 =
𝑠2

�̅�
    𝛼 =

�̅�2

𝑠2
 

 

 
Após a adequação às distribuições, foram utilizados os testes de hipótese Qui-Quadrado e 

Kolgoromov-Smirnov. O teste do Qui Quadrado analisa o somatório das diferenças quadráticas 
entre as realizações das variáveis aleatórias e suas respectivas médias populacionais (Naguettini e 
Pinto, 2007). Sua estatística pode ser calculada da seguinte forma:  

 

𝜒2 =  ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)²

𝑂𝑖

𝑟

𝑖=1
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onde Oi é a frequência observada e Ei a frequência esperada, resultado da distribuição de 
probabilidade. O resultado deste somatório é comparado com valores tabelados para este teste, 
que variam de acordo com o nível de significância α e os graus de liberdades da amostra, que para 
este caso, se tornam a quantidade de intervalos r subtraindo a quantidade de parâmetros da 
distribuição adotada k menos um (r-k-1). 

O teste de hipótese de Kolgomorov-Smirnov analisa a diferença máxima de entre as funções 
de probabilidades acumuladas, empírica e teórica. De acordo com Naghettini e Pinto (2007), para 
a realização do teste inicialmente os elementos da amostra devem ser classificados em ordem 
crescente constituindo a sequência (x(1), x(2), ..., x(m), ..., x(N)), tendo para cada elemento, a 
distribuição empírica dada por:  

𝐹𝑁(𝑥𝑚) =
𝑚

𝑁
 

 
Em seguida, em posse dos valores calculados para a distribuição teórica, calcula-se o valor 

da maior diferença entre as probabilidades empírica e teórica: 
 

𝐷𝑁 = max
−∞<𝑥<∞

|𝐹𝑁(𝑥) − 𝐹𝑋(𝑥)| 

 
Este valor, deve ser comparado com valores tabelados para este teste, que variam de acordo 

com o nível de significância α e quantidade de amostras da série estudada. Se DN calculado for 
maior que o tabelado, é rejeitada a hipótese Ho, ou seja, a hipótese que a série segue a distribuição 
teórica adotada. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de precipitação coletados para Itabaiana-SE geraram uma série composta por 68 
valores de precipitação máxima diária anual, do período de 1914 a 1985, com uma falha de 4 anos 
no período de 1959 a 1962. Esta série tem sua precipitação variando de 12 a 147,1 mm, com média 
de 40,22 mm e desvio padrão de 22,75 mm. 

Na Tabela 1 podem ser encontrados os resultados dos parâmetros encontrados para cada 
distribuição de probabilidade, bem como os resultados fornecidos pelos testes de aderência Qui-
Quadrado e Kolgomorov-Smirnov. Para o teste do Qui-Quadrado foram realizados 8 intervalos 
totalizando um grau de liberdade 8-2-1=5 para cada teste analisado, já que todos os testes possuem 
2 parâmetros, resultando num χ² tabelado de 11,071. Para o teste de Kolgomorov-Smirnov o valor 
de DN tabelado para amostras maiores que 40 elementos é dada por 1,36/N(1/2). Para o caso 
estudado de 68 amostras, o valor de DN tabelado é de 0,165. 

No teste do Qui-Quadrado foram adotados 8 intervalos, com seus valores variando entre 12-
20, 20-28, 28-36, 36-44, 44-52, 52-60, 60-68, 68-150. Estes intervalos foram escolhidos por 
apresentarem um valor de frequência considerável e pelo teste permitir que não sejam 
necessariamente fixos para variáveis aleatórias contínuas. 

 
Tabela 1: Resultados dos ajustes e testes de hipóteses. 

Distribuição de 
probabilidade 

Parâmetros 
χ² 

calculado 
Resultado 

DN 

calculado 
Resultado 

 
Log-normal 

 
μ = 3,535 
σ² = 0,588 

 
13,019 

 
Rejeita-se Ho 

 
 

 
0,109 

 
Não se rejeita Ho 

 
Gumbel 

α = 0,056 
μ = 29,956 

 

8,262 Não se rejeita Ho  
 

0,095 Não se rejeita Ho 

Gama α = 3,124 
β = 12,873 

8,166 Não se rejeita Ho 0,093 Não se rejeita Ho 
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Como demonstrado na Tabela 1, para o teste de Qui-Quadrado foram aceitas as distribuições 
de probabilidade Gumbel e Gama, corroborando com os resultados encontrados por Silva et al. 
(2007) e Aragão et al. (2013), enquanto que a distribuição log normal foi rejeitada. Para o teste de 
Kolgomorov-Smirnov foram aceitas as três distribuições propostas, assim como no estudo de Silva 
et al. (2007). 
 

 
CONCLUSÕES 

1. A série de precipitações máximas diárias anuais se ajusta aos modelos de distribuição 
teórica de probabilidades Gumbel e Gama de acordo com os testes de Qui-Quadrado e 
Kolgomorov-Smirnov. 

2. A distribuição Log-normal se mostrou inapta a representar a amostra de acordo com o teste 
do Qui-Quadrado, porém pode ser utilizada de acordo com o teste de Kolgomorov-Smirnov. 

3. Analisando os valores calculados, a distribuição Gama se mostra levemente como a 
distribuição que melhor se adequa à série estudada. 
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