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RESUMO – A caracterização da precipitação é realizada pela intensidade, o tempo de duração e a 

sua frequência de ocorrência, permitindo, assim, definir a relação intensidade-duração-frequência 

(IDF). A relação IDF é de extrema importância no planejamento e projeto de obras hidráulicas, tais 

como bueiros, barragens, sistemas de irrigação, controle de inundações, erosão e escoamento 

superficial, onde não há disponibilidade de dados de vazão (BACK, 2010). Nesse sentido, o 

presente estudo objetivou obter a equação IDF ajustada para o município de São Bonifácio-SC, com 

base na desagregação da chuva máxima diária. Foram utilizados os dados diários da estação 

pluviométrica de São Bonifácio (código 02748018) e, deste modo, obteve-se a série de 

precipitações máximas anuais para os períodos de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos, 

usando as distribuições de probabilidade de Log-Normal com dois parâmetros (LN2); a Log-

Normal com três parâmetros (LN3); distribuição Pearson tipo III; distribuição Gumbel e 

distribuição Generalizada de Eventos Extremos (GEV). A avaliação do ajuste foi feita pelo teste 

Kolmogorov-Smirnov. Para determinação dos parâmetros K, a, b e c da equação IDF foi feita a 

desagregação da chuva de um dia para 24h. O melhor ajuste da equação foi obtido pelo o método de 

Gumbel. 

Palavras-Chave – Precipitação intensa, probabilidades. 

 

ABSTRACT– Precipitation characterization is done by intensity, duration, and frequency of 

occurrence, thus allowing the definition of the intensity-duration-frequency relationship (IDF). IDF 

relationship is extremely important in the planning and project of hydraulic works, such as culverts, 

dams, irrigation, flood control, erosion and surface runoff, where there isn’t flow data availability 

(BACK, 2010). In this sense, the present study aimed to obtain the IDF equation adjusted for São 

Bonifácio, SC, based on the disaggregation of maximum daily rainfall. The São Bonifácio rainfall 

station daily data (code 02748018) were used, thus the maximum annual precipitation series for the 

return periods of 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 and 100 years was obtained, using the Log-Normal 

probability distributions with two parameters (LN2); the Log-Normal probability distributions with 

three parameters (LN3); Pearson type III distribution; Gumbel distribution and Generalized 

Extreme Values (GEV) distribution. The adjustment evaluation was done by the Kolmogorov-

Smirnov test. For the determination of the parameters K, a, b and c of the IDF equation, the 

                                                           

1)UFSC:Rod.Gov. Jorge Lacerda, 3201,Jardim das Avenidas,Araranguá,SC,CEP:88.906-072,(48)3721-6255e-mail: marfaaguiar@gmail.com 

2)UFSC:Rod. Gov. Jorge Lacerda, 3201,Jardim das Avenidas, Araranguá,SC,CEP:88.906-072, (48)3721-6255e-mail: claudia.weber@ufsc.br 

3)Epagri: Rod. SC 108,n° 1563, km 353,Bairro da Estação,Criciúma,SC, CEP88840-000, (48) 30411383, e-mail: ajb@epagri.sc.gov.br 

4)UFSC: Rod. Gov. Jorge Lacerda, 3201,Jardim das Avenidas, Araranguá,SC,CEP:88.906-072,48)3721-6255 e-mail: maria.lobo@ufsc.br 

5)UFSC:Rod. Gov. Jorge Lacerda, 3201,Jardim das Avenidas, Araranguá,SC,CEP:88.906-072, (48)3721-6255e-mail: mrgiehl@gmail.com 
 

 

 

mailto:claudia.weber@ufsc.br
mailto:ajb@epagri.sc.gov.br
mailto:mrgiehl@gmail.com


                                                            

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 2 

disaggregation of rainfall from one day to 24h was done. The best fit of the equation was obtained 

by the Gumbel method. 

Keywords - Intense rainfall, probability. 

 

INTRODUÇÃO 

As chuvas intensas são responsáveis por gerar volumes de água significativos em pequenos 

intervalos de tempo. Devido aos grandes volumes precipitados, a ocorrência de tais eventos pode 

gerar prejuízos socioeconômicos e danos ambientais, além de riscos a vida humana (FARIAS et al. 

2013). 

Para a realização de estudos hidrológicos, é necessária a obtenção de dados que caracterizem 

as precipitações pluviais. Segundo Mello et. al. (2001), a caracterização é realizada conhecendo-se a 

intensidade, o tempo de duração e a frequência de ocorrência, permitindo, assim, definir a relação 

intensidade-duração-frequência (IDF).  Back (2010) comenta que, a relação IDF é de extrema 

importância no planejamento e projeto de obras hidráulicas, tais como os bueiros, barragens, 

sistemas de irrigação, controle de inundações, erosão e escoamento superficial, bem como em obras 

hidráulicas agrícolas, onde não há disponibilidade de dados de vazão. 

Silva (2013) destaca que a definição das relações IDF requer a obtenção de séries históricas 

de dados de chuva que, no Brasil, são obtidas por meio de dados de radares, satélites e estações 

pluviográficas e pluviométricas. No entanto, a relação IDF necessita de dados medidos em 

intervalos de tempo de curta duração (minutos), sendo que no Brasil são medidos na maioria das 

vezes por pluviógrafos.  Svensson et al., (2007), Garcia et al., (2011) e Aragão et al., (2013) 

salientam que as estações pluviográficas são escassas e assim, para contornar esse problema, tem 

sido comum o uso de técnicas de desagregação da chuva diária em chuvas de curta duração e, a 

partir desses dados, ajustam-se as equações IDF. Para os estudos de chuvas máximas são 

comumente utilizadas distribuições de probabilidades, das quais se destacam: Generalizada de 

Eventos Extremos; Gumbel; Log-normal a 2 parâmetros; Log-normal a 3 parâmetros ; distribuição 

Pearson tipo III; Exponencial; Normal; Generalizada Logística; Gamma; Weibull e Log-Pearson 

tipo III (SANTOS et al., 2009; GARCIA et al., 2011; BACK, 2001; ABREU et al., 2018; GOMEZ 

et al., 2019).  

A desagregação da chuva diária pode ser realizada por diferentes métodos, como: o método 

das Isozonas (SANTOS, 2015) ou das Relações Entre Durações e de Bell (SILVA e OLIVEIRA, 

2017). No entanto, o método mais utilizado no Brasil é a desagregação da chuva baseada nos 

coeficientes de desagregação, proposto pela CESTESB em 1986 (PEREIRA et al., 2017). Vários 

trabalhos comparando metodologias para obtenção de equação IDF por desagregação da chuva 

mostraram que o método que utiliza os coeficientes da CETESB foi o que melhor representou as 

intensidades máximas de precipitação (ROBAINA 1996; DAMÉ et al., 2008; GARCIA et al., 
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2011). Assim, o presente trabalho teve por objetivo obter a equação IDF ajustada, com base na 

desagregação da chuva máxima diária, para o município de São Bonifácio, inserido na bacia do rio 

Capivari, sul de Santa Catarina.   

 

2. MATERAIL E MÉTODOS  

A área de estudo do presente trabalho é o município de São Bonifácio, o qual está inserido 

totalmente dentro da bacia do rio Capivari (620,85 Km²), sul de Santa Catarina (Figura 1), onde está 

a estação pluviométrica de São Bonifácio (código 02748018), da qual foi utilizada a série de chuvas 

máximas do período de 1976 a 2017. Essa estação é de responsabilidade da ANA/EPAGRI, estando 

localizada na latitude 27°54' 2.88''S e longitude 48°55' 40.08''W, na altitude de 425 m. Os dados 

disponíveis de precipitação são valores diários e foram obtidos do banco de dados do sistema 

Hidroweb (ANA, 2018). O relevo predominantemente é forte ondulado e montanhoso, com 

ocorrência de planícies, onde estão localizadas as áreas urbanizadas (SDS, 2018). Segundo 

Pandolfo et al., (2002), levando em consideração a classificação climática proposta por Köppen, na 

área de estudo há dois subtipos de clima, o subtropical mesotérmico úmido com verões quentes 

(Cfa) e o subtropical mesotérmico úmido com verões amenos (Cfb). A temperatura média anual é 

de 17°C, sendo as médias máxima e mínima anuais de 20°C e 13°C, respectivamente. Já a 

precipitação total anual varia entre 1100 mm e 2100 mm, com média anual de 1400 mm. 

 

Figura 1 – Localização da estação pluviométrica de São Bonifácio e da bacia hidrográfica do rio Capivari, SC. 

As distribuições testadas no estudo foram: a distribuições Log-Normal com dois parâmetros 

(LN2); a Log-Normal com três parâmetros (LN3); distribuição Pearson tipo III; distribuição 

Gumbel e distribuição Generalizada de eventos Extremos (GEV). Essas distribuições estão descritas 

em Kite (1977) e Naghettini e Pinto, (2007) e apresentadas na Tabela1.  

O ajuste dos parâmetros foi feito pelo método dos Momentos (MM) para todas as 

distribuições (KITE, 1977; NAGHETTINI e PINTO, 2007) e, quando aplicável, também pelo 

método da Máxima Verossimilhança (MV) (NAGHETTINI e PINTO, 2007) e método dos 
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Momentos-L (MML) (HOSKING e WALLIS, 1977). Para a distribuição de Gumbel também foi 

realizado o ajuste proposto por Chow (1964).  

Para avaliar o ajuste das distribuições empregou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov (eq. 1), 

que consiste em comparar a diferença máxima (Dmax) entre as frequências teóricas e observadas, 

isto é: 

 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜{|𝐹𝑜𝑏𝑠 − 𝐹𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎|}                                                              (1) 

 

O valor Dmax é comparado com o valor crítico (Dcrítico) ao nível de significância de 5%. 

Com a distribuição selecionada foram calculados os valores de chuva máxima diária para os 

períodos de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos. 

 

Tabela 1 – Função densidade de probabilidade e parâmetros das distribuições usadas. 

Distribuição Função densidade de probabilidade 

Parâmetro de 

Escala Forma Locação 

LN2 
𝑓(𝑥) =

1

𝑥𝜎√2𝜋
𝑒

−
[ln(𝑥)−𝜇]2

2𝜎2  
  

 

LN3 

 

𝑓(𝑥) =
1

(𝑥 − 𝛽)𝜎√2𝜋
𝑒

−
[ln(𝑥−𝛽)−𝜇]2

2𝜎2  

  

 

Pearson III 
𝑓(𝑥) =

1

𝛼Γ(𝛽)
(

𝑥 − 𝛾

𝛼
)

𝛽−1

𝑒−(
𝑥−𝛾

𝛼
)
    

Gumbel 𝑓(𝑥) = 𝛼𝑒{−𝛼(𝑥−𝛽)𝑒−(𝑥−𝛽)}    

GEV 

𝑓(𝑥) =
1

𝛼
[1 + 𝑘 (

𝑥 − 𝛽

𝛼
)]

−(
1+𝑘

𝑘
)

𝑒
{−[1+𝑘(

𝑥−𝛽
𝛼

)]
−1/𝑘

}
   k 

 

Com as chuvas máximas diárias para os diferentes períodos de retorno foram calculadas a 

intensidades máximas para as durações de 5 a 1440 minutos, aplicando os coeficientes de 

desagregação da Tabela 2. 
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Tabela 2 – Coeficientes de desagregação de chuva de 24 h, utilizando o método das Relações entre Durações. 

Relação entre Alturas Pluviométricas Coeficiente de Desagregação 

5 min/30 min 

10 min/30 min 

15 min/30 min 

20 min/30 min 

25 min/30 min 

30 min/30 min 

1 h/24 h 

6 h/24 h 

8 h/24 h 

10 h/24 h 

12 h/24 h 

24 h/24 h 

0,34 

0,54 

0,70 

0,81 

0,91 

0,74 

0,42 

0,72 

0,78 

0,82 

0,85 

1,14 
Fonte: CETESB (1986) 

Os coeficientes da equação IDF foram ajustados pela equação 2: 

 

 𝐼 =
𝐾𝑇𝑚

(𝑡+𝑏)𝑛                                                                                                             (2) 

 

Em que I é a intensidade máxima média da chuva (mm.h-¹); K, m, b, n são os coeficientes da 

equação a serem ajustados; T é o período de retorno (anos); t é a duração da chuva (minutos). Para o 

ajuste da equação utilizou-se a minimização dada pela função S (eq. 3) (BACK, 2013): 

 

𝑆 = ∑ (𝐺𝑇
𝑡 − 𝐼𝑇

𝑡 )2𝑛
𝑗=1                                                                                               (3) 

 

Em que S é o somatório do quadrado dos desvios; t é a duração da chuva (min); T é o período 

de retorno (anos); G é a intensidade da chuva estimada pela distribuição de probabilidade; I é a 

intensidade da chuva estimada pela Equação 2. A equação ajustada foi avaliada pela equação 4: 

𝐸𝑝 = √∑ (𝐺𝑇
𝑡 −𝐼𝑇

𝑡 )
2𝑛

𝑗=1

𝑛
                                                                                               (4)  

 

Em que Ep é o erro padrão de estimativa; n é o número de valores considerados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Tabela 3 constam os parâmetros das distribuições e o valor de Dmax do teste de 

Kolmogorov-Smirnov, onde se observa que todos os valores de Dmax foram inferiores ao valor 

Crítico (Dcrítico = 0,2050) e, portanto, todas as distribuições podem ser usadas na estimativa da 

chuva máxima. O menor valor (Dmax = 0,0602) foi obtido com a equação de Gumbel (Tabela 2), e 

assim, está distribuição foi selecionada para a estimativa das chuvas máximas diárias (Tabela 3). Na 
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Figura 2 está representada a aderência dos valores de chuva máxima para a região de São Bonifácio 

à distribuição de Gumbel, onde verifica-se o excelente ajuste, principalmente, dos valores de 

extremos superiores, que são objeto deste estudo. Vários trabalhos mostram que a distribuição de 

Gumbel se ajusta bem aos dados de precipitação máxima diária. Por exemplo, Back (2001) 

analisando o ajuste de várias distribuições e probabilidades das séries de máximas anuais de 

precipitação de 100 estações pluviométricas de Santa Catarina, observou que a distribuição de 

Gumbel apresentou o melhor ajuste em 60% das estações analisadas, e em 93% das estações com 

menos de 20 anos de dados. Quadros et al. (2011), em um estudo realizado para a cidade de 

Cascavel (PR), e Santos et al. (2009), para o estado do Mato Grosso do Sul, evidenciaram um bom 

ajuste para a geração da equação IDF usando a distribuição de Gumbel. Também AlHassoun (2011) 

encontrou um bom ajuste para a relação IDF usando a distribuição de Gumbel para a região de 

Riyadh na Arábia Saudita.  

De acordo com os valores verificados na Tabela 4, é possível identificar uma variação 

proporcional entre a precipitação e o período de retorno, isto é, à medida que o período de retorno 

aumenta os valores da precipitação também aumentam. 
 

Tabela 3 – Parâmetros ajustados e valor de Dmax do testes de Kolmogorov-Smirnov (KS). 

Distribuição de 

probabilidade 

Método de ajuste Parâmetros ajustados Teste de KS1 

Escala Forma Locação Dmax 

LN2 MM 4,4898 0,2786 - 0,0738 

LN2 MML 4,4898 0,2844 - 0,0709 

LN3 MM 4,5407 0,2661 -4,5102 0,0723 

LN3 MV 3,7804 0,5438 42,1630 0,0857 

LN3 MML 4,2856 0,3430 15,5865 0,0762 

Pearson tipo III MM 10,9566 5,7695 29,4168 0,0708 

Pearson tipo III MV 23,4677 1,5617 55,9816 0,0821 

Pearson tipo III MML 13,6629 3,9096 39,2146 0,0726 

Gumbel MM 20,1648 80,7867 - 0,0846 

Gumbel MV 20,1648 80,6657 - 0,0904 

Gumbel MML 21,2990 80,3303 - 0,0787 

Gumbel Chow 22,9694 80,113 - 0,0602 

GEV MM 21,9820 81,1208 0,0570 0,0733 

GEV MML 21,402 80,388 0,0052 0,0778 
1DCrítico = 0,2050. 
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Figura 2 – Aderência da distribuição de Gumbel para série de máximas anuais de chuva diária de São Bonifácio, SC. 

Tabela 3 – Valores de precipitação extrema com período de retorno (T). 

Período de retorno (anos) Precipitação máxima (mm) 

2 88,5 

5 114,5 

10 131,8 

15 141,5 

20 148,3 

25 153,5 

50 167,7 

100 185,7 

 

Na Tabela 5 constam as intensidades máximas da chuva, dadas pela desagregação da 

precipitação máxima diária, obtidas pela equação IDF ajustada (eq. 5): 

 

i = 
 882,54.  𝑇0,172

( 𝑡+ 9,85)0726                                                                                                       (5) 

 

Em que i é a intensidade da chuva em mm.h-1; T é o período de retorno em anos (2 ≤ T ≤ 100 

anos); t é a duração da chuva em minutos (5 ≤t ≤ 1440). O Ep obtido com a Equação 4 foi de 2,98 

mm.h-1.  

Na Tabela 6 constam as intensidades das chuvas obtidas pela Equação 5, onde observa-se que 

os maiores desvios ocorreram para as durações de 5 e 10 minutos, para os períodos de retorno de 2 e 

5 anos. Back (2011) também observou maiores desvios nos valores de chuva para pequenas 
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durações e períodos de retorno extremos (tanto máximos, como mínimos). Esta observação pode ser 

atribuída à função objetivo usada no ajuste da equação. 

Tabela 5 – Intensidade (mm.h-1) obtida pela desagregação da chuva diária para São Bonifácio, SC. 

 Duração 

(min) 

Período de retorno (anos) 

2 5 10 15 20 25 50 100 

5 128,0 165,6 190,5 204,6 214,4 222,0 245,4 268,6 

10 101,6 131,5 151,3 162,5 170,3 176,3 194,9 213,3 

15 87,8 113,7 130,8 140,4 147,2 152,4 168,4 184,3 

20 76,2 98,6 113,5 121,9 127,7 132,2 146,1 160,0 

25 68,5 88,7 102,0 109,5 114,8 118,8 131,3 143,8 

30 62,7 81,2 93,4 100,3 105,1 108,8 120,3 131,6 

60 42,4 54,9 63,1 67,8 71,0 73,5 81,3 89,0 

120 26,6 34,4 39,5 42,5 44,5 46,1 50,9 55,7 

180 19,9 25,8 29,7 31,9 33,4 34,6 38,2 41,9 

240 16,3 21,1 24,2 26,0 27,3 28,2 31,2 34,1 

300 13,8 17,9 20,6 22,1 23,2 24,0 26,5 29,0 

360 12,1 15,7 18,0 19,4 20,3 21,0 23,2 25,4 

480 9,8 12,7 14,6 15,7 16,5 17,1 18,9 20,6 

600 8,3 10,7 12,3 13,2 13,9 14,4 15,9 17,4 

720 7,1 9,3 10,6 11,4 12,0 12,4 13,7 15,0 

1440 4,2 5,4 6,3 6,7 7,0 7,3 8,1 8,8 
 

 

Tabela 6– Intensidade (mm.h-1) obtida pela equação IDF (5) ajustada para São Bonifácio, SC. 

 Duração 

(min) 

  

Período de retorno (anos) 

2 5 10 15 20 25 50 100 

5 140,2 164,1 184,9 198,3 208,3 216,5 243,9 274,8 

10 113,6 133,0 149,8 160,6 168,7 175,3 197,5 222,6 

15 96,5 112,9 127,2 136,4 143,3 149,0 167,8 189,1 

20 84,5 98,9 111,4 119,4 125,5 130,4 146,9 165,5 

25 75,5 88,4 99,5 106,7 112,1 116,5 131,3 147,9 

30 68,5 80,2 90,3 96,8 101,7 105,7 119,1 134,2 

60 45,6 53,3 60,1 64,4 67,7 70,3 79,2 89,3 

120 29,0 34,0 38,3 41,1 43,2 44,8 50,5 56,9 

180 22,0 25,8 29,1 31,2 32,7 34,0 38,3 43,2 

240 18,1 21,1 23,8 25,5 26,8 27,9 31,4 35,4 

300 15,4 18,1 20,4 21,8 22,9 23,8 26,9 30,3 

360 13,6 15,9 17,9 19,2 20,2 21,0 23,6 26,6 

480 11,1 13,0 14,6 15,7 16,5 17,1 19,3 21,7 

600 9,4 11,1 12,5 13,4 14,0 14,6 16,4 18,5 

720 8,3 9,7 10,9 11,7 12,3 12,8 14,4 16,2 

1440 5,0 5,9 6,6 7,1 7,5 7,8 8,8 9,9 
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CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos no presente trabalho, baseados nos dados da estação pluviométrica 

de São Bonifácio (SC) pode-se concluir que: 

Todas as distribuições de probabilidade testadas podem ser usadas na estimativa de chuvas 

máximas diárias para a região do município de São Bonifácio, SC. A distribuição de Gumbel 

apresentou menor valor entre as frequências observadas e frequências teóricas. A equação IDF para 

a região de São Bonifácio, com erro padrão de estimativa de 2,98 mm.h-1 é dada pela Equação (5). 
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