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RESUMO –  Caracterização do comportamento de fenômenos hidrometreológicos e hidrológicos 

serve como informação essencial nos estudos voltados para os recursos hídricos, e a análise de 

frequência tem essa capacidade de contribuição. O presente trabalho apresenta um estudo estatístico 

das precipitações máximas anuais de leitura diária para o município de São Carlos, SP. Como 

metodologia, nós usamos tratamentos de dados como por exemplo: i) polígonos de Thiessen para 

seleção dos postos representativos à cidade, posteriormente ii) gráfico de Gantt para identificar o 

período histórico, com os postos selecionados com no mínimo 25 dados iii) uma análise preliminar 

dos dados, de modo que pontos atípicos (outliers) fossem eliminados iv) além de testes de 

homogeneidade e de aderência, e, em sequência, o estudo da análise de frequência das precipitações 

máximas diárias. As distribuições de probabilidades trabalhadas foram GEV, Gumbel e Log-Pearson 

III. A curva das distribuições plotadas com os dados empíricos sinalizam que GEV e Log-Pearson III 

se ajustam melhor para os dados observados, demonstrando de seu uso se adequar melhor a área de 

estudo. As interpolações e os mapas criados com seus dados são interessantes para visualizar onde 

ocorrem as maiores alturas pluviométricas. 

 
ABSTRACT– The characterization of the hydrometheorologic e and hydrological phenomena 

behaviour is used as essential information in the hydric resources studies, and the frequency analysis 

could contribute. In this work we present a statistical study of annual maximum rainfall in São Carlos 

city, SP. As methodology, we used data treatments, such as: i) Thiessen polygons to select the 

representative spots of the city; ii) Gantt graphics to identify the selected spots with 25 data, at least, 
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iii) data analysis to eliminate outliers; iv) homogeneity by hypothesis test; and v) frequency analysis 

of the daily maximum rainfall. The probability distributions performed was GEV, Gumbel and Log-

Pearson III. The distributions curve was plotted with empirical data showed that GEV and Log-

Pearson III fitted very well to the observed data, showing that their use have a good adequacy to the 

study area. The interpolations and the obtained maps with its data are interesting to visualize where 

the highest rainfall occurs. 

Palavras-Chave – Análise de frequência; Distribuição de probabilidades; Tempo de Retorno. 

 

INTRODUÇÃO 

Informações que demonstrem o comportamento das chuvas e de vazões nos sistemas hídricos 

são incondicionais para o correto planejamento e a gestão de bacias hidrográficas, para isso, uma boa 

base de dados observados é fator preponderante como no exemplo de desastres naturais. Diversos 

problemas estão associados aos eventos extremos, tais como racionamento de energia ou água, 

inundações, alagamentos urbanos, limitações de obras hidráulicas, perda de valores culturais, 

históricos, dano econômico e óbitos.  Assim, conhecer os fenômenos hidrológicos ou 

hidrometeorológicos extremos fomenta a mitigação dos impactos decorrentes destes eventos naturais, 

diminuindo os danos tangíveis e intangíveis (diretos ou indiretos) a sociedade e impactos no seu 

desenvolvimento.  

A predição desses eventos pode ser realizada a partir de estatísticas de amostras do passado e 

tem como produto a probabilidade de um valor de precipitação ou vazão igualado ou superado. O uso 

das distribuições de probabilidade de extremos para estimar eventos é recorrente na 

hidrometeorologia e hidrologia, e tem desempenhado um papel importante dentro da gestão e 

concepção da engenharia dos recursos hídricos, podendo servir para melhorar o rigor de intervenções 

dos efeitos hidrológicos (KATZ et al. 2002). Normalmente usa-se indiscriminadamente a distribuição 

Gumbel para estudos e obras em engenharia, por sua facilidade de utilização, porém existem 

problemas como por exemplo efeitos de subestimação ou superestimação dos resultados, e a própria 

características da distribuição não se adequar aos dados da região trabalhada. 

Este estudo teve como objetivo efetuar uma análise de frequência local com dados de uma rede 

de pluviômetros para o município de São Carlos (SP) e de regiões com postos que influenciam para 

área de estudo, identificando pontos atípicos (outliers), homogeneidade dos dados e aderência das 

distribuições de probabilidades para tempos de recorrência com 2, 5, 10, 50, 100 anos. Concluindo, 

foram gerados mapas de isoietas com esses tempos de recorrência.   
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METODOLOGIA 

Área de estudo 

O município de São Carlos está localizado na região central do Estado de São Paulo e possui uma 

área de 1.137 km², sendo 67,25 km² de área urbana (IBGE, 2010) (Figura 1).  

A região urbana de São Carlos possui alguns córregos principais, que cortam a região central do 

município, a saber: Córrego do Tijuco Preto, Córrego do Mineirinho e Córrego do Gregório, estes em 

confluência com o Rio Monjolinho. As altitudes variam de 520 m a 860 m acima do nível do mar, o clima 

é tropical e a precipitação média anual é de 1.541,88 mm (CAVALCANTI et al., 2015). 

Obtenção e tratamento dos dados 

Os dados foram logrados da base de pluviômetros instaladas no município de São Carlos (SP) e 

região vizinha de influência contidos no sítio HidroWeb da Agência Nacional de Águas (ANA) com 

registro diário. A seleção dos postos ocorreu primariamente através área de influência pela metodologia 

Polígonos de Thiessen, retirados os postos não influentes, observou-se a disponibilidade de dados pelo 

Gráfico de Gantt, quando foi determinado o período dos dados a serem utilizados, são 84 anos comum a 

todos os postos (1931 – 2014) e, obtendo um total de 31 postos. O próximo tratamento dos dados foi feito 

de acordo com o critério que os postos tivessem ao mínimo 25 anos de dados de máxima chuva anual 

(SAF, 2010), pois segundo Naghettini e Pinto (2007) o máximo de confiabilidade de estimação de 

probabilidade é de 4 vezes o tamanho da série amostral.   

Vale ressaltar que, alguns postos, possuíam falhas nos meses de maior precipitação (Setembro, 

outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março) seguindo o ano hidrológico de cheias, iniciado 

em setembro na região (LIMA, 2012), sendo necessária a análise de quartil do conjunto amostral, em que 

aquele ano possuía falta de dados nos meses de maior precipitação, e a maior precipitação encontrada 

desse dito ano tivesse menor valor que o primeiro quartil do conjunto amostral das máximas chuvas 

anuais, esse ano com falhas foi retirado da amostra. Isso não se torna um grande problema, pois se tratam 

de amostras independentes (Tabela 1 e Figura 1).  

Tabela 1 – Código, nome e quantidade de dados para cada posto pluviométrico. 

Código N° Nome do 

posto 

Número de 

dados 

Código Nº Nome do 

posto 

Número de 

dados 

2247182 1 Ribeirão 

Feijão 

32 2147059 8 Usina 

Capão 

Preto 

50 

2247006 2 Visconde 

Rio 

Claro 

71 2147031 9 Santa 

Eudóxia 

57 
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2247206 3 Fazenda 

Santa 

Bárbara 

35 2147028 10 Mandi 26 

2247002 4 Vila 

Carmen 

57 2147027 11 Luiz 

Antônio 

42 

2147043 5 Fazenda 

Santa 

Rita 

58 8726 12 São Carlos 48 

2148086 6 Ibaté 59 2147070 13 Cabaceiras 26 

2147037 7 Fazenda 

Monte 

Alegre 

60 2147164 14 Ibaté 31 

 

 

Figura 1 – Localização dos postos pluviométricos. 

A próxima ação foi um tratamento para retirada de pontos atípicos (outliers) que podem ocorrer por 

erros de aquisição, podendo afetar a qualidade do ajuste das distribuições, e consequentemente os 

resultados, produzindo possíveis conclusões incorretas (SAF, 2010). A retirada foi feita analisando caso 

a caso, observando se houve erro de obtenção ou foi evento que realmente aconteceu (Naghettini e 

Pinto, 2007). A metodologia usada foi criada por Grubbs e Beck (1972).   

Posteriormente foi realizado um teste de hipóteses não-paramétrico de homogeneidade Mann-

Kendall, com nível de significância de α = 0,05, sendo bilateral. Esse teste pode identificar se as 
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amostras foram formadas de eventos diferentes, pois há precipitações comuns, rotineiras ou de 

eventos especiais extremos. No entanto, Naghettini e Pinto (2007) afirmam que é difícil obter 

heterogeneidade quando se trata de amostras pequenas e/ou variáveis de valores extremos.   

Análise de frequência local de chuvas máximas anuais 

A distribuição de probabilidade utilizada para estimar as precipitações máximas de projeto foi 

a do Valor Extremo Generalizado (GEV), que é dada como a soma das distribuições Fréchet, Gumbel 

e Weibull, e possui três parâmetros assintóticos de valores extremos máximos (forma, escala e 

posição).  O uso da distribuição de GEV para eventos extremos de inundação e tormentas é muito 

disseminado (HOSKING et al, 1985; KOUTSOYIANNIS e BALOUTSOS, 2000; SAF, 2010; 

TRAMBLAY et al, 2012), além de ser útil para locais onde pluviômetros tem análise de coleta de 1h 

ou 24 hs (NORBIATO et al, 2007). Log-Pearson-III é muito utilizada pelo serviço geológico do 

Estados Unidos (USGS). Uma distribuição com três parâmetros normalmente elimina problemas com 

suavização da função de distribuição em decorrência de registro de dados curto, como pode ocorrer 

com a distribuição Gumbel (ROGGER et al, 2012). Gumbel foi utilizada como devido ao seu uso 

disseminado nas análises e isso se deve por ser a distribuição de extremos mais utilizada na 

determinação de relações intensidade-duração-frequência de chuvas e de vazões extremas 

(NAGHETTINI e PINTO, 2007), possuindo dois parâmetros assintóticos de valores extremos 

máximos (escala e posição).    

O método para estimar os parâmetros foi o de momentos-L (MML), que possui qualidade 

próxima ao método de máxima verossimilhança (MVS) (produz estimadores de menor variância), 

entretanto, normalmente o MML consegue ser mais acurado para amostras pequenas e exigem menor 

esforço computacional (NAGHETTINI e PINTO, 2007). Posteriormente, o teste de aderência Filliben 

identificou se os dados de chuva possuíam uma boa aderência com as distribuições utilizadas. O nível 

de significância para determinar a aderência foi de a = 0,1 (i.e. 90 % de nível de confiança) e é uma 

análise unilateral. Os resultados a partir das probabilidades das distribuições escolhidas foram para 

valores de tempo de retorno de chuva máxima anual com recorrência igual a 2, 5, 10, 50, 100.  

Interpolação 

Para obter a heterogeneidade espacial das chuvas extremas em cada tempo de retorno na Bacia 

Hidrográfica do rio Taquari-Antas foi realizada uma interpolação geoestatística pelo método Inverso 

da Distância Ponderada (IDW), tido como um interpolador de média ponderada de modo que a 

influência de um ponto em relação a outro diminui com a distância (MANUAL DO SURFER 10, 

2010). Por se tratar de um método que calcula médias, os valores nunca terão variações maiores que 

os dos valores obtidos em cada ponto original (MIRANDA, 2010).   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As precipitações máximas anuais foram pré-tradadas para retirada de pontos atípicos, 

resultando em alguns valores discrepantes, encontrado nas estações: Luiz Antônio (02147027) com 

o valor de 215 mm, Ribeirão Feijão (2247182) com o valor de 353 mm e Santa Eudóxia (2147031) 

com o valor de 350 mm. Esses dados foram descartados evitando alterações indevidas nos parâmetros 

e na curva das distribuições utilizadas, principalmente para tempos de retorno mais altos. O descarte 

ocorreu por que os dados discrepantes foram maiores que o limite superior todas as amostras dos 

postos apresentaram homogeneidade, ou seja, sem mudanças de tendência, o que pode se entender 

que eventos extremos de chuva derivados de condições hidrometeorológicas especiais 

(NAGHETTINI e PINTO, 2007) não foram tendenciosos em causar heterogeneidade. Os resultados 

do teste de Filliben apresentaram que todos os 13 postos aderiram para as distribuições de 

probabilidade. Tanto o teste de homogeneidade como o teste de aderência possivelmente deram bons 

resultados provavelmente devido a maioria dos postos possuírem uma amostra populacional 

significativa.  

Após a aplicação dos testes de homogeneidade e aderência, foram estimados os tempos de 

retorno para cada posto pluviométrico. A distribuição de probabilidade Gumbel, GEV e Log-Pearson-

III se mostraram aplicável à região pelos resultados apresentados pelo teste de aderência e pelos 

estimadores estatísticos. Entretanto, distribuições probabilísticas teóricas tem uma limitação de 

acordo com a quantidade de dados observados, pois as séries curtas acarretam na diminuição da 

confiabilidade dos dados, que se localizam na curva de extrapolação das distribuições empíricas 

(KATZ, 2002; ROGGER et al, 2012). O ajuste das três distribuições aos papéis de probabilidade, deu 

visibilidade de que na maioria dos postos, GEV e Log-Pearson-III se ajustam melhor aos dados 

observados que Gumbel. Isso demonstra junto com o teste de aderência, que GEV e Log-Pearson-III 

são mais confiáveis para a utilização na região de estudo (Figura 2).  

É importante ressaltar que a máxima conservação da chuva utilizada no estudo ao igualar os 

mesmos tempos de retorno no mapa superestima os eventos de vazão máximas que realmente existe, 

pois, os fenômenos de chuva não ocorrem com mesmo tempo de retorno homogeneamente em todo 

o município, mas a diferença pode não ser tão grande por se tratar de uma área municipal. Estes mapas 

com cada tempo de retorno apenas tem o objetivo de demonstrar onde possivelmente pode ocorrer os 

maiores volumes.  

Os mapas demonstram que em todos os tempos de retorno tempo de retorno há maiores 

precipitações de chuva máxima acumulada diária anual na região nordeste do município. Nos tempos 

de retorno mais altos (10 e 100 anos) os volumes de chuva alcançados por GEV e Log-Pearson-III há 

maiores valores de chuva, isso provavelmente deve-se a subestimação de GUMBEL dos valores mais 

altos devido a ter apenas dois parâmetros, em vez de 3 das outras distribuições. As comparações das 
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distribuições com os dados observados demonstram essa subestimação relativa de Gumbel (Figura 

3).  

Entretanto é preciso salientar que uma interpolação mais fiel dependeria de uma densidade 

maior de postos pluviométricos (Miranda, 2010).   

 

 

Figura 2 – Curva de ajuste da distribuição de máximos com o papel de probabilidade de Cunnane para 

alguns postos pluviométricos do município de São Carlos. 
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Figura 3 – Tempos de retorno de 2, 10 e 100 anos para distribuições Gumbel, GEV e Log-Pearson-III 

e especializados por interpolação IDW.  

CONCLUSÃO 

Para este trabalho, foi demonstrada uma metodologia para obter o tempo de retorno de chuva 

máxima diária para todos os postos pluviométricos qualificados da bacia hidrográfica do Taquari-

Antas e arredores. As distribuições probabilísticas GEV e Log-Pearson-III foram utilizadas e 

comparadas com a distribuição Gumbel, muito comum para estudos hidrometeorológicos e 

hidrológicos. Pelos resultados obtidos, assinalamos que as distribuições GEV, Log-Pearson-III e 

Gumbel possuem resultados aproximados, apesar de certa diferença em alguns postos pluviométricos, 

com baixa discrepância. Foram identificados que os postos pluviométricos apresentam dados 

homogêneos, não indicando possíveis situações de formação de chuvas diferenciadas com prováveis 

eventos especiais sendo assinalados. 

No ajuste da curva das distribuições pelos papéis de probabilidade entende-se que GEV e Log-

Pearson-III se apresentam como melhores para o uso na região de estudo. A distribuição Gumbel na 

maioria dos postos ficou subestimada em comparação ao papel de probabilidade. Isso demonstra a 

necessidade de entender o comportamento de cada distribuição eleita antes de aplicá-la em qualquer 

estudo. 

A análise de frequência é uma metodologia bem difundida neste tipo de estudo, todavia é 

importante entender o comportamento de uma distribuição na região estudada, para que os dados 

obtidos não invalidem um estudo futuro, também é preciso destacar que quanto maior a quantidade 

de postos mais representativo fica o conhecimento do comportamento da bacia hidrográfica. Estudos 
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futuros sobre o comportamento dos eventos hidrometeorológicos especiais na bacia pode ajudar a 

entender que sub-bacias contribuem mais no processo de formação de inundações ou alagamentos.  

Os resultados da interpolação deram um panorama das especializado das maiores alturas 

pluviométricas no município de São Carlos (SP), enquanto que nos eventos menos frequentes há 

homogeneização desta situação, entretanto, esta condição de conservação da chuva máxima para toda 

bacia é inexistente, objetivando apenas a espacialização das chuvas extremas. 
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