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RESUMO – A relação de Intensidade-Duração-Frequência (IDF) é de grande importância para 

estimativa de chuvas e vazões de projeto. Contudo, o ajuste da IDF depende da boa estimativa de 

seus parâmetros, geralmente feito por meio de regressão não-linear, o que requer o conhecimento dos 

valores aproximados destes. O objetivo deste estudo foi propor uma ferramenta computacional para 

otimização da IDF sem a necessidade de conhecimento dos valores iniciais dos parâmetros. Foram 

utilizados o método de regressão não-linear de Levenberg-Marquardt (LM-MMQ) e os algoritmos 

NSGA-II, Nelder-Mead e Shuffled Complex Evolution (SCE-UA), considerando os limites dos 

parâmetros à nível do Brasil e também regional. Foram utilizadas 112 séries de chuva diária 

desagregadas. Com o auxílio do MATLAB, as distribuições Log-Normal 2 parâmetros, Gumbel e 

Generalizada de Valores Extremos (GEV) foram ajustadas às séries históricas usando o método da 

Máxima Verossimilhança e avaliadas segundo o teste de aderência de Anderson-Darling. Os 

resultados indicaram que: i) 75,9% das séries históricas melhor se ajustaram à GEV; ii) o SCE-UA 

possui potencial para otimizar os parâmetros da IDF no Brasil; e iii) o LM-MMQ e o Nelder-Mead 

não foram adequados para utilização com vistas à elaboração de uma ferramenta para calibração 

automática dos parâmetros da IDF. 
 

ABSTRACT – The Intensity-Duration-Frequency (IDF) relationship is of great importance for 

estimation of design rainfalls and design streamflows. However, the IDF adjustment depends on the 

good estimation of its parameters usually based on nonlinear regression, which requires the 

knowledge of their approximate values for initialization. The aim of this study was to propose a 

computational tool for IDF optimization with no need for establishment of initial values of the 

parameters. The Levenberg-Marquardt non-linear regression method (LM-MMQ) and the NSGA-II, 

Nelder-Mead and Shuffled Complex Evolution (SCE-UA) algorithms were used considering the 

limits of the parameters at Brazilian and regional levels. A total of 112 daily rainfall series were 

disaggregated and then used. With the aid of MATLAB, the 2-parameter Log-Normal, Gumbel and 

Generalized Extreme Values (GEV) distributions were adjusted to the historical series using the 

Maximum Likelihood method and appraised according to the Anderson-Darling goodness-of-fit test. 

The results indicated that: i) 75.9% of the historical series were better adjusted to GEV; ii) SCE-UA 

has potential to optimize the IDF parameters in Brazil; and (iii) LM-MMQ and Nelder-Mead were 

not suitable for use in the development of a tool for automatic calibration of IDF parameters. 
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INTRODUÇÃO   

 O estudo de precipitações extremas é de grande interesse nos trabalhos de hidrologia, por sua 

frequente aplicação na estimativa das vazões de projeto para dimensionamento de obras de 

engenharia, tais como vertedores de barragens, bueiros, bocas de lobo, terraços, canais de drenagem 

(Back, 2001). Deste modo, a relação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) vem sendo uma das 

ferramentas mais utilizadas, sendo de grande relevância para a gestão dos recursos hídricos (Caldeira 

et al., 2015).  

 Todavia, um problema típico que se encontra em muitos países em desenvolvimento é a 

inexistência ou escassez de uma rede de estações de monitoramento, cujos dados são a base natural 

para a determinação das relações IDF (Alemaw e Chaoka, 2016). Normalmente as informações 

provenientes das estações de monitoramento existentes são disponibilizadas em escala temporal 

diária, tornando-se necessário a obtenção dessas precipitações para intervalos de tempo menores. Um 

dos métodos tradicionalmente utilizado é o da desagregação (CETESB, 1979), que traz relações para 

conversão das precipitações observadas em intervalos de diferentes durações. De acordo com Garcia 

et al. (2011), o método da desagregação apresenta melhor desempenho global em comparação com 

outros métodos, e.g. método de Bell, principalmente quando aplicado em séries com maiores 

extensões. 

 Para a realização da desagregação das chuvas das séries históricas, se faz necessário o ajuste de 

distribuições de probabilidades, de forma a captar o comportamento dos valores observados de forma 

satisfatória. Segundo Beskow et al. (2015), no Brasil, os modelos de probabilidades Log-Normal de 

2 e 3 parâmetros e Assintótica de Valores Extremos do Tipo I, também conhecida como Gumbel para 

Máximos, são comumente aplicados para modelar a precipitação máxima diária anual. No entanto, 

não há uma teoria suficientemente firme para justificar o uso de uma ou outra distribuição (Back, 

2001). Esta lacuna impulsiona a modelagem probabilística utilizando de modelos teóricos mais 

robustos, como a Generalizada de Valores Extremos (GEV).  

 A acurácia dos parâmetros da IDF é altamente dependente do método de otimização do modelo, 

após uma dada distribuição de probabilidades ser ajustada à série história de precipitação máxima 

diária anual. Comumente é aplicado algum método de regressão múltipla não-linear associada ao 

método de minímos quadrados, e.g. o de Gauss-Newton e o de Levenberg-Marquardt. No entanto, 

estes métodos apresentam dificuldades associadas à inicialização dos parâmetros da IDF e à 

experiência necessária por parte do usuário. A utilização de algoritmos de otimização que busquem 

ótimos globais minimiza as desvantagens dos métodos de regressão múltipla não-linear. Dentre os 

algoritmos de otimização disponíveis na literatura, o NSGA-II é indiscutivelmente o mais utilizado 

para otimização multiobjetivo (Auger et al., 2017), enquanto que o algoritmo Nelder-Mead é o 
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método mais utilizado para resolver problemas de otimização irrestrita (Nelder e Mead, 1965), e o 

Shuffled Complex Evolution (SCE-UA) é mais utilizado para abordagens determinísticas e 

probabilísticas (Duan et al., 1994).  

 Diante do exposto, este estudo propõe uma abordagem inicial para a elaboração de uma 

ferramenta computacional com o intuito de otimizar de forma automática os parâmetros da curva IDF, 

sem que haja dependência de conhecimento mais aprofundado por parte do usuário acerca dos limites 

dos parâmetros. Para isso, foram analisados, como alternativa ao método tradicionalmente usado para 

o ajuste de IDF’s, os algoritmos NSGA-II, Nelder-Mead e Shuffled Complex Evolution (SCE-UA), 

utilizando dos artifícios e funções nativas do MATLAB (MAtrix LABoratory, 2018).  

 

METODOLOGIA  

O presente estudo compreendeu séries de precipitação diária de 112 postos pluviométricos da 

rede de monitoramento da Agência Nacional de Águas (ANA), espacialmente dispostas ao longo do 

território brasileiro (Figura 1). Os postos pluviométricos foram escolhidos de modo que pudessem 

representar a heterogeneidade das regiões brasileiras. As séries de precipitações máximas diárias 

anuais foram constituídas com o auxílio do software SYHDA (Vargas et al., 2019), atendendo aos 

critérios de 31 dias de falhas e um mínimo de 10 anos de dados, como sugerido por Vezza et al. 

(2010).  

 
Figura 1 – Localização e extensão das séries históricas dos postos pluviométricos nas regiões brasileiras. 



                                                            

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 4 

 O procedimento de estimativa dos parâmetros para as curvas IDF consistiu em três etapas, 

conforme descrito por Koutsoyiannis et al. (1998): i) ajuste de uma função de distribuição de 

probabilidade; ii) cálculo das intensidades de precipitação para um conjunto de tempo de retorno, 

utilizando as funções de distribuição de probabilidade da primeira etapa; e iii) obtenção das curvas 

IDF para cada período de retorno e uma duração específica.   

 Utilizou-se as distribuições de probabilidade de Log Normal de 2 parâmetros (LN-2P), Gumbel 

para Máximos e Generalizada de Valores Extremos (GEV), apresentadas em Rao e Hamed (2000), 

verificadas pelo teste de aderência de Anderson-Darling (AD) (Anderson e Darling, 1954) ao nível 

de 5% de significância. Neste estudo, o Método da Máxima Verossimilhança foi utilizado para 

estimar os parâmetros das distribuições de probabilidades selecionadas. O processamento das 

metodologias supracitadas foi realizado em ambiente MATLAB (MAtrix LABoratory, 2018), 

utilizando dos recursos das funções nativas do mesmo, bem com de algoritmos robustos presentes na 

literatura. 

 Para este trabalho, foram utilizados os tempos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos e 

durações de 5, 10, 15, 20, 30, 60, 360 e 1440 minutos. Foi empregado o método de desagregação de 

chuva diária, tomando como base as constantes de desagregação  propostas por CETESB (1979), 

como indicado por Caldeira et al. (2015). Os parâmetros da IDF foram otimizados tendo como base 

a equação apresentada em Mello e Silva (2013). 

          𝐼𝐷𝐹 =  
𝑎.𝑇𝑅𝑏

(𝑐+𝐷)𝑑                     (1)          

Sendo TR, o tempo de retorno (anos), D a duração (minutos), a, b, c e d, as constantes da IDF. 

A função objetivo utilizada para otimizar os parâmetros da IDF (Equação 1), foi o coeficiente 

de Nash-Sutcliffe (CNS) (Nash e Sutcliffe, 1970), o qual varia de -∞ à 1. Motovilov et al. (1999) 

sugerem a seguinte classificação para o CNS: CNS ≥ 0,75, ajuste bom; 0,36 < CNS < 0,75, ajuste 

satisfatório; CNS ≤ 0,36, ajuste insatisfatório. A raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE) foi 

computada como estatística de desempenho.  

A maximização da função objetivo foi realizada por meio da regressão não-linear de 

Levenberg-Marquardt combinada com o método dos mínimos quadrados em sua função nativa 

lsqnonlin. De forma complementar, foram analisados três algoritmos: o NSGA-II, em sua versão na 

função nativa gamultiobj, a qual encontra o ótimo de Pareto para um problema multiobjetivo simples 

(MAtrix LABoratory, 2018); o Nelder-Mead (Nelder e Mead, 1965; Gao e Han, 2010) e o Shuffled 

Complex Evolution (SCE-UA) (Duan et al., 1994). Na Figura 2 é ilustrado um fluxograma geral da 

ferramenta computacional proposta neste estudo para otimização dos parâmetros da IDF.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169498000973#!


                                                            

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 5 

 

Figura 2 – Fluxograma de funcionamento da ferramenta proposta. 

 

Para a otimização dos parâmetros com o NSGA-II e o SCE-UA, foi necessário estipular os 

limites inferior e superior dos parâmetros da IDF, enquanto que, para o LM-MMQ e Nelder-Mead, 

foram estipulados apenas os valores iniciais para os parâmetros. Neste caso, visto a importância destes 

limites para o bom desempenho dos algoritmos, foi realizada uma busca na literatura de valores 

extremos obtidos para os parâmetros da IDF no Brasil (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Limiares dos parâmetros da IDF por região no Brasil.  

Região   a b c d Fonte 

Norte 
Mínimo 763,37 0,16 13,87 0,71 De Brito et al. (2012); 

Festi (2007) Máximo 9989,56 0,25 71,07 1,10 

Nordeste 
Mínimo 826,18 0,12 9,78 0,72 

Silva e Oliveira, (2017) 
Máximo 1082,02 0,20 9,79 0,72 

Centro-Oeste 
Mínimo 416,77 0,12 4,18 0,67 Garcia et al. (2011);          

Festi (2007) Máximo 1798,67 0,23 15,00 0,96 

Sudeste 
Mínimo 444,26 0,18 5,00 0,66 

Festi (2007) 
Máximo 4999,88 0,71 50,00 1,00 

Sul 
Mínimo 560,90 0,01 9,79 0,72 Festi (2007); Caldeira 

(2014) Máximo 3132,56 0,32 33,00 0,94 
 

 

Haja vista a flutuação dos valores encontrados para os parâmetros da IDF ao longo do território 

brasileiro, seus máximos e mínimos utilizados em dois cenários: 

• Cenário I: os limites dos parâmetros da IDF foram considerados os mesmos para todas as 

regiões do Brasil;  

• Cenário II: os limites dos parâmetros da IDF foram os encontrados para cada região. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o teste de aderência de AD, ao nível de 5% de significância, 75,9% das séries 

de precipitação diária máxima anual melhor se ajustaram à distribuição de probabilidades GEV, ao 

passo que 23,2% se ajustaram à LN-2P e apenas 0,9% à distribuição de probabilidades Gumbel para 

Máximos. Ben-Zvi (2009), utilizando as distribuições de LN-2P, Gumbel e GEV para determinar as 

curvas IDF em Israel, também verificou melhor ajuste da GEV. Ao passo que Beskow et al. (2015) 

encontraram bons ajustes à distribuição de probabilidades da GEV para séries históricas do estado do 

Rio Grande do Sul.  

Nas Tabelas 2 e 3 é possível observar os parâmetros médios obtidos para a IDF, por região, nos 

cenários I e II, respectivamente.  

 
Tabela 2 – Coeficientes médios da IDF e estatísticas para o Cenário I para cada algoritmo de otimização.  

CENÁRIO I a b c d CNS-Médio RMSEMédio 

N
o
rt

e 

LM-MMQ 416,77 0,02 4,18 0,66 6E-08 107,88 

NSGA-II 3582,73 0,20 29,84 0,99 0,98 13,25 

Nelder-Mead 425,01 0,22 6,48 0,58 0,99 9,61 

SCE-UA 778,70 0,19 9,22 0,71 1,00 7,65 

N
o
rd

es
te

 LM-MMQ 416,77 -0,003 4,18 0,67 1E-07 67,33 

NSGA-II 3115,90 0,18 30,20 1,00 0,98 7,77 

Nelder-Mead 423,82 0,17 7,51 0,60 0,99 7,89 

SCE-UA 659,96 0,17 9,24 0,71 1,00 3,15 

C
en

tr
o
-O

es
te

 

LM-MMQ 416,77 -0,03 4,18 0,70 5E-08 53,02 

NSGA-II 4300,43 0,14 36,58 1,02 0,97 8,85 

Nelder-Mead 424,76 0,14 6,37 0,58 0,99 5,70 

SCE-UA 720,04 0,12 9,22 0,71 1,00 2,47 

S
u
d
es

te
 LM-MMQ 416,77 -0,03 4,18 0,70 3E-07 58,21 

NSGA-II 3496,62 0,15 32,06 0,99 0,98 7,85 

Nelder-Mead 423,99 0,15 7,16 0,57 0,99 7,10 

SCE-UA 708,66 0,14 9,22 0,71 1,00 2,83 

S
u

l 

LM-MMQ 416,77 -0,02 4,18 0,69 7E-08 56,98 

NSGA-II 3816,39 0,13 31,84 0,99 0,97 8,18 

Nelder-Mead 426,10 0,11 4,96 0,55 0,99 6,32 

SCE-UA 804,25 0,11 9,22 0,71 1,00 2,61 

 

No cenário I, de forma geral, o SCE-UA resultou em melhores estatísticas, com todos valores 

de CNS enquadrados como “bom” e RMSE médio igual a 3,7 mm.h-1. Nestes casos, o LM-MMQ 

resultou nas piores estatísticas, com todos os valores de CNS enquadrados como “insatisfatórios” e 

RMSE médio igual a 68,7 mm.h-1. Para o NSGA-II e o Nelder-Mead, os valores de CNS obtidos foram 

enquadrados como “bom” e o RMSE médio foi igual a 7,3 mm.h-1 e 9,2 mm.h-1, respectivamente. 

Para este cenário, algumas observações podem ser destacadas, como os valores encontrados na 
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otimização dos parâmetros sendo muito próximos entre si para as diferentes regiões, utilizando o LM-

MMQ e o Nelder-Mead. Isso se deve à sensibilidade do método de convergência dos parâmetros, 

altamente sensível aos valores inicialmente informados e que, neste caso, foram iguais para todas as 

regiões. 

 
Tabela 3 – Coeficientes médios da IDF e estatísticas para o Cenário II para cada algoritmo de otimização,  

CENÁRIO II a b c d CNS-Médio RMSEMédio 

N
o

rt
e 

LM-MMQ 763,37 0,13 13,87 0,74 5E-06 107,88 

NSGA-II 3511,08 0,19 24,76 1,00 0,94 34,76 

Nelder-Mead 772,41 0,22 14,97 0,69 0,97 14,17 

SCE-UA 1566,22 0,19 13,87 0,82 0,95 33,11 

N
o

rd
es

te
 LM-MMQ 826,18 0,04 9,78 0,73 1E-05 67,33 

NSGA-II 891,19 0,15 9,79 0,72 -0,04 34,80 

Nelder-Mead 832,07 0,18 14,12 0,75 0,97 8,27 

SCE-UA 887,08 0,15 9,79 0,72 0,03 33,68 

C
en

tr
o
- 

O
es

te
 

LM-MMQ 416,77 0,05 4,18 0,74 2E-07 53,02 

NSGA-II 1052,93 0,15 12,56 0,81 0,98 4,89 

Nelder-Mead 424,82 0,12 5,81 0,57 0,99 5,22 

SCE-UA 670,71 0,15 9,22 0,71 0,98 4,54 

S
u
d
es

te
 LM-MMQ 444,26 0,19 5,00 0,71 -9E-07 58,21 

NSGA-II 1692,47 0,22 24,58 0,92 0,93 11,53 

Nelder-Mead 452,37 0,14 6,53 0,60 0,99 6,11 

SCE-UA 600,12 0,20 9,34 0,71 0,96 7,40 

S
u
l 

LM-MMQ 560,90 -0,001 9,79 0,73 7E-08 56,98 

NSGA-II 1573,57 0,11 15,24 0,85 1,00 3,63 

Nelder-Mead 568,78 0,12 11,85 0,59 0,97 9,90 

SCE-UA 858,09 0,11 9,79 0,72 1,00 2,62 

 

Para o cenário II, o comportamento das estatísticas variou de acordo com os algoritmos, com 

exceção do LM-MMQ que apresentou desempenho insatisfatório para todas as regiões. Assim, para 

as regiões Norte e Nordeste foram verificados os maiores valores médios de RMSE, superiores a 

30mm.h-1, com a utilização dos algoritmos NSGA-II e SCE-UA. Nestes casos, o Nelder-Mead 

apresentou os menores erros médios. Para as demais regiões, os valores de RMSE foram menores, 

com melhor desempenho do SCE-UA nas regiões Centro-Oeste e Sul, e do Nelder-Mead, para a 

região Sudeste. Os resultados pouco otimistas obtidos com a utilização do LM-MMQ se devem ao 

exposto por Campos et al. (2014), em que geralmente, a combinação dos parâmetros obtidos da 

calibração com regressão não-linear resulta em bons modelos de previsão de IDF, contudo, isso só se 

torna possível quando os valores iniciais apresentados são adequados para a solução de convergência 

do problema. Ou seja, em métodos de regressão não linear, como o LM-MMQ, é necessário 

conhecimento do usuário acerca valores iniciais adequados cada parâmetro, ao passo que para o SCE, 
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por exemplo, basta inserir um limite amplo para os parâmetros (e.g. 0 a 1.000.000) que o método 

encontrará uma solução representativa.  

Apesar da melhora nos resultados obtidos com o algoritmo Nelder-Mead para o cenário I frente 

ao cenário II, é preciso destacar que, este comportamento pode estar atrelado ao fato de que o 

algoritmo solicita apenas um valor inicial para cada parâmetro (a, b, c e d) para otimizar a função-

objetivo, enquanto que os demais utilizam intervalos de valores. Essa constatação embasa a discussão 

de que os valores limites dos parâmetros sejam mais eficientes considerando os limites do Brasil e 

não por região. Ademais, alguns algoritmos de otimização, e.g. NSGA-II e SCE-UA, não são 

dependentes dos valores iniciais e, independente da amplitude destes, costumam convergir para um 

mesmo valor, sendo uma vantagem e por isso, uma alternativa metodológica para estimativa dos 

parâmetros da IDF.  

Haja vista que os parâmetros da IDF foram obtidos a partir da desagregação das séries históricas 

de valores máximos de precipitação de um determinado local para diferentes tempos de retorno, 

derivados a partir da modelagem probabilística, um fator de possível influência nos resultados obtidos 

é a variabilidade dos regimes de chuva ao longo das regiões brasileiras. Analisando os resultados 

obtidos para a região Sul pode-se observar que foram obtidos melhores ajustes das estatísticas para 

os três algoritmos. Para as regiões Norte e Nordeste houve um comportamento dos valores dos 

parâmetros diferenciado das demais regiões. Ao passo que, para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, 

as flutuações nos valores foram menores e se aproximaram das obtidas para a região Sul. De acordo 

com Britto et al. (2008) e Santos et al. (2009) existem flutuações de pluviosidades inter-regionais 

dentro de uma mesma região, o que permite uma maior variação nos limites dos parâmetros da IDF. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados encontrados, pode-se observar que: i) o algoritmo SCE-UA foi o que 

melhor otimizou os parâmetros para ambos os cenários analisados; ii) o regime de chuvas das regiões 

teve influência na aplicabilidade dos algoritmos, visto que quanto maior a variabilidade 

pluviométrica, maior a variação dos limites dos parâmetros da IDF; iii) o LM-MMQ e algoritmo 

Nelder-Mead foram mais sensíveis frente aos parâmetros iniciais da IDF, por restringir suas iterações 

em torno do limite estipulado; e iv) com vistas à elaboração de uma ferramenta automática para a 

calibração dos parâmetros da IDF, sem que haja a necessidade de informar os valores iniciais realistas  

por parte do usuário, a utilização do LM-MMQ e do Nelder-Mead não se mostraram adequadas. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se adicionar à ferramenta computacional outros algoritmos 

de otimização, como o multi-objetivo Particle Swarm Optimization (MOPSO) e o AMALGAM, 

visando verificar a influência na obtenção dos parâmetros da IDF. Além disso, adicionar distribuições 
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de probabilidade multiparâmetros, e.g. Kappa 4 parâmetros e construir uma interface gráfica a fim de 

disponibilizar a ferramenta para a comunidade científica. 
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