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ANÁLISE DE FREQUÊNCIA DE MÁXIMOS DE CHUVA NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO TAQUARI-ANTAS  
 

Benício Emanoel Omena Monte 1*; Joel Avruch Goldenfum 2& Erick de Lima Sebadelhe Valério 3 

 

Resumo – Análise de frequência é uma metodologia útil na caracterização do comportamento dos 

fenômenos hidrometeorológicos e hidrológicos servindo como dado substancial nos estudos e 

planejamento dos recursos hídricos. O objetivo deste estudo foi identificar as chuvas máximas na 

bacia hidrográfica do Taquari-Antas (RS) e áreas de influência circunvizinhas, utilizando a 

distribuição GEV, devido aos seus três parâmetros estimadores. Utilizou-se da distribuição Gumbel 

como efeito comparativo por seu uso indiscriminado nos estudos de engenharia. Houve um 

tratamento de dados prévio utilizando testes não-paramétricos para detectar os pontos atípicos e, 

posteriormente, uma análise de homogeneidade. As alturas de chuvas estimadas foram com tempos 

de recorrência de 2, 5, 10, 50, 100, 200 e 1.000 anos. Deste modo, o teste de aderência Filliben serviu 

para avaliar o ajuste das distribuições de probabilidades. Para visualização dos dados foram obtidos 

mapas de isoietas de chuvas máximas utilizando o método de Inverso da Distância Ponderada (IDW). 

Os resultados dos tempos de retorno de GEV se assemelham aos de Gumbel e são aplicáveis a bacia 

hidrográfica do Taquari-Antas. Os mapas dos tempos de retorno corroboram o comportamento de 

chuvas totais anuais média e também dizem onde pode haver as maiores contribuições para eventos 

extremos de inundação. 
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FREQUENCY ANALYSIS OF EXTREME RAINFALL IN TAQUARI-ANTAS 

RIVER BASIN  
 

Abstract – Frequency analysis is a useful methodology to characterize the behavior of hydro-

meteorological and hydrological phenomena serving as a fundamental data for studies and planning 

of water resources. This study aimed to identify the maximum rainfall in the Taquari-Antas (RS) 

River Basin and surrounding influence areas, and using GEV distribution due to its three estimator 

parameters. The Gumbel distribution was used for comparison purposes by its indiscriminate use in 

engineering studies. The data were previously treated using non-parametric tests to detect outliers 

and subsequently homogeneity analysis. Rainfall values were estimated for return periods of 2, 5, 10, 

50, 100, 200 and 1,000 years. Furthermore, Filiben Adherence Test was used to evaluate the 

adjustment of the probability distribution. To maximum rainfall isohyets maps were obtained using 

the Inverse Distance Weighted method (IDW). The results of the GEV return periods are close to the 

Gumbel, and can be applied to the Taquari-Antas River Basin. The return periods maps corroborate 

the average total annual rainfall behavior and also show where may be the greatest contributions to 

extreme flood events can be identified. 
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INTRODUÇÃO 

Planejamento e gestão dos recursos hídricos são dependentes de informação que demonstrem o 

comportamento do sistema hídrico a partir de uma base de dados observados. Ter o conhecimento de 

como se apresentam os fenômenos hidrológicos ou hidrometeorológicos extremos é subsídio para 

que os impactos decorrentes destes eventos naturais sejam mitigados, diminuindo problemas 

socioeconômicos de grande escala.  

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

ou água, inundações, alagamentos urbanos e limitações de obras hidráulicas. A predição de eventos 

pode ser realizada a partir de estatísticas de amostras do passado e tem como resultado 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 

com efeitos hidrológicos (KATZ et al. 2002). Porém, o uso indiscriminado da distribuição Gumbel 

para estudo e obras em engenharia, sem estudar outras distribuições, pode ter efeitos de subestimação 

ou superestimação dos resultados ou informações.    

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

pluviômetros, identificando pontos atípicos, homogeneidade dos dados e aderência das distribuições 

de probabilidades para tempos de recorrência com 2, 5, 10, 50, 100, 200 e 1000 anos. Ademais, foram 

produzidos mapas de isoietas com esses tempos de recorrência.  

METODOLOGIA 

Área de estudo  

A área de estudo está localizada à nordeste do estado do Rio Grande do Sul, entre as 

coordenadas geográficas de 28°10’ a 29°57’ de latitude Sul e 49°56’ a 52°38’ de longitude Oeste 

(DHE/SEMA, 2008). A bacia hidrográfica dos rios Taquari e Antas inclui-se na Região Hidrográfica 

do Guaíba, inserindo-se inteiramente ou parcialmente em 119 municípios e ocupando uma área física 

superior a 26 mil km² (aproximadamente 9% do território do Rio Grande do Sul e mais de 1.246.280 

milhões de habitantes) (STE, 2012). 

O clima da região, segundo o método de Köppen, é classificada em  dois tipos: Cfa (Clima 

Subtropical) e Cfb (Clima Temperado). A média das temperaturas varia de 12,2°C a 20,9°C entre os 

meses de inverno e verão. As chuvas são distribuídas ao longo do ano (precipitações médias anuais 

de 1.620 mm com o mês mais chuvoso sendo outubro) (CEPED/RS, 2015). 

Análise de frequência de eventos de precipitação máxima  

Os dados foram obtidos a partir da base de pluviômetros instalados na Bacia Hidrográfica do 

Taquari-Antas contidos no sítio HidroWeb da Agência Nacional de Águas (ANA) com registro diário. 

A seleção dos postos foi feita através da disponibilidade de dados pelo Gráfico de Gantt. Foram 

selecionados os postos com menor grau de falhas, em um período de 73 anos comum a todos os postos 

(1940 – 2013) e, de um total de 91 postos, 73 foram selecionados. Vale ressaltar que, nesses postos, 

alguns anos possuíam falhas nos meses de maior precipitação, sendo necessária a retirada destes anos 

da análise, o que não gerou problemas, em se tratando de amostras independentes (Tabela 1 e Figura 

1). O tratamento dos dados foi feito de acordo com o calendário juliano, pois trata-se de um clima 

subtropical, e as chuvas são bem distribuídas o ano todo, tendo como critério de seleção postos com 

no mínimo 10 anos de dados (SAF, 2010).  

A primeira ação foi um tratamento para retirada de pontos atípicos 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 
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caso a caso, observando se houve erro de obtenção ou foi evento que realmente aconteceu (Naghettini 

e Pinto, 2007). A metodologia usada foi a demonstrada por GRUBBS e BECK (1972).  
Tabela 1 – Código, nome e quantidade de dados para cada posto pluviométrico. 

Código N° Nome N° de 

dados 
Código N° Nome N° de 

dados 
2849019 1 TIMBÉ DO SUL 35 2852014 38 ILÓPOLIS 35 
2850001 2 BOM JESUS 35 2852016 39 MARAU 38 
2850002 3 CAPELA SÃO JOSÉ DOS 

AUSENTES 
27 2852017 40 MAURÍCIO CARDOSO 27 

2850006 4 INVERNADA VELHA 36 2852024 41 PULADOR 20 
2850007 5 PASSO DA GARRAFA 22 2852028 42 PCH CAPIGUI JUSANTE 40 
2850009 6 PASSO TAINHAS 67 2852030 43 PCH ERNESTINA JUSANTE 40 
2850013 7 KORFF 30 2949003 44 SOMBRIO 36 
2851001 8 VISTA ALEGRE 30 2950003 45 AZULEGA 31 
2851002 9 ANDRÉ ROCHA 25 2950004 46 BARRAGEM BLANG 23 
2851003 10 ANTÔNIO PRADO 65 2950005 47 BARRAGEM DIVISA 20 
2851004 11 ARACA 23 2950006 48 BARRAGEM SALTO 26 
2851005 12 CASCA I 42 2950007 49 CAMBARÁ DO SUL 34 
2851006 13 DOIS LAJEADOS 21 2950008 50 CAMISAS 41 
2851007 14 ENCRUZILHADA II 19 2950014 51 FAZENDA DO PASSO RASO 28 
2851008 15 ITUIM (ENTRE RIOS) 36 2950019 52 LAJEADO GRANDE 32 
2851009 16 FAGUNDES VARELA 25 2950033 53 SECA 33 
2851010 17 FAZENDA ROSEIRA 19 2950035 54 TAINHAS 34 
2851011 18 GUAPORÉ 34 2950048 55 FAXINAL DOS PELÚCIOS 10 
2851015 19 LINHA GOMERCINDO 15 2951003 56 BENTO GONÇALVES 51 
2851018 20 NOVA ROMA 26 2951007 57 CARLOS BARBOSA 13 
2851020 21 PASSO DAS PEDRAS 19 2951010 58 ENCANTADO 65 
2851021 22 PASSO DA PRATA 54 2951015 59 FLORES DA CUNHA 23 
2851022 23 PASSO MIGLIAVACA 53 2951018 60 LAJEADO 40 
2851023 24 PONTE SANTA RITA 24 2951022 61 NOVA PALMIRA 66 
2851024 25 PRATA 66 2951027 62 SÃO VENDELINO 40 
2851026 26 SEGREDO 44 2951030 63 TAQUARI 26 
2851027 27 SERAFINA CORRÊA 25 2951036 64 VILA SCHARLAU 17 
2851028 28 TRINTA E CINCO 20 2951043 65 VILA PROGRESSO 27 
2851031 29 PCH GUAPORÉ 12 2951070 66 MUÇUM 22 
2851032 30 USINA SALTINHO 24 2952001 67 BARROS CASSAL 23 
2851033 31 VERANÓPOLIS 26 2952002 68 BARROS CASSAL 29 
2851037 32 COTIPORÃ 27 2952006 69 MARQUES DE SOUSA 30 
2851044 33 GUAPORÉ 30 2952007 70 NOVA BRESCIA 24 
2852003 34 ARVOREZINHA 30 2952029 71 POUSO NOVO 28 
2852004 35 AULER 20 3051005 72 GUAÍBA COUNTRY CLUB 41 
2852005 36 PCH CAPIGUI 

BARRAMENTO 
26 3051031 73 BUTIA 27 

2952011 37 ERNESTINA 31     

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 

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.  

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). Torna-se importante a utilização de uma distribuição com três 

parâmetros pois elimina problemas com suavização da função de distribuição em decorrência de 
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registro de dados curto, como pode ocorrer com a distribuição Gumbel (ROGGER et al, 2012). 

Gumbel foi utilizada como efeito de comparação, 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).   

 
Figura 1 – Localização dos postos pluviométricos. 

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

próxima ao método de máxima verossimilhança (MVS) que 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 α = 0,1 (i.e. 90 % de nível de confiança) e é uma 

análise unilateral. Uma visualização dos papéis de probabilidade com os tempos de retorno simulados 

pelas distribuições escolhidas foi levantada.  Foram obtidos os valores de chuva máximas com tempo 

de recorrência igual a 2, 5, 10, 50, 100, 200 e 1000 anos. 

Interpolação 

 Para obter a heterogeneidade espacial das chuvas extremas com cada tempo de recorrência 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 

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

resultando em apenas um valor discrepante encontrado na estação Antônio Prado (02851003) que foi 
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descartado e substituído pelo segundo maior valor do ano hidrológico vigente, causando aumento e 

diminuição, respectivamente, nos resultados de Gumbel e GEV, para tempos de retorno mais altos. 

O descarte ocorreu por que o dado discrepante foi quase 50% maior que o limite superior do teste de 

Grubbs & Beck.  

O teste não paramétrico de homogeneidade indicou que as amostras de alguns postos 

apresentaram mudanças de tendência e podem ter tido alguns eventos extremos de chuva derivados 

de condições hidrometeorológicas especiais (NAGHETTINI e PINTO, 2007), uma vez que os postos 

estão localizados principalmente no médio e alto curso da bacia (Figura 2). Os resultados do teste de 

Filliben apresentaram que todos os 73 postos aderiram à distribuição de probabilidade GEV e de 

Gumbel. 

 
Figura 2 – Pluviômetros heterogêneos encontrados na bacia hidrográfica do Taquari-Antas. 

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

para cada posto pluviométrico. Com os resultados, foi efetuada uma comparação dos tempos de 

retorno obtidos por GEV e Gumbel através de métricas estimadoras com a intenção de observar 

semelhança ou discrepâncias entre as distribuições. Os estimadores R² (Coeficiente de Correlação de 

Pearson ao quadrado) e RMSE (Erro quadrático médio) expõe que em sua maioria, as distribuições 

se aproximam, não havendo grandes distorções (Figura 3).  

 
Figura 3 – Resultados estimadores R² e RMSE no comparativo entre tempos de retorno de GEV e Gumbel. 

A distribuição de probabilidade GEV se mostrou 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 duas 

distribuições aos papéis de probabilidade, deu visibilidade de que na maioria dos postos, GEV se 

ajusta melhor aos dados observados que Gumbel. Isso demonstra junto com o teste de aderência, que 
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GEV é mais confiável para a utilização nessa bacia hidrográfica. A distribuição Gumbel possui na 

maioria dos postos, tempos de retorno subestimados em comparação ao papel de probabilidade 

(Figura 4).  

 
Figura 4 – Curva de ajuste das distribuições de máximos com o papel de probabilidade Grigorten. 
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 toda 

bacia, por isso são necessários estudos mais aprofundados pare entender a distribuição das chuvas e 

a relação entre tempo de retorno de chuva com o de vazão. Estes mapas com cada tempo de retorno 

apenas tem o objetivo de demonstrar onde possivelmente pode ocorrer os maiores volumes. 

Os mapas demonstram que até 50 anos de tempo de retorno há maiores precipitações de chuva 

acumulada diária no médio e baixo curso da bacia, principalmente nas sub-bacias dos rios Carneiro, 

Guaporé e Forqueta, o que pode indicar que se houver uma confluência de bons volumes de chuva 

no alto Taquari-Antas junto com altos volumes nestas sub-bacias pode resultar em inundações nas 

cidades que se encontram na confluência destes com o curso principal da bacia (Figura 5), análises 

para comprovar esta hipótese dependem de simulações hidrológicas. Nos tempos de retorno mais 

altos (100, 200 e 1.000 anos) há homogeneidade dos maiores volumes de chuva alcançados, ou seja, 

as maiores contribuições podem vir do alto e médio curso e o baixo também se destaca (Figura 6).   

O comportamento das chuvas se mostrou parecido com a média anual de chuva (CEPED/RS), 

pois na região da sub-bacia do rio Antas há menores precipitações e no baixo curso também, e os 

maiores volumes encontrando-se no médio curso do rio, principalmente nas sub-bacias.  

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

maior de postos pluviométricos (Miranda, 2010).  

CONCLUSÃO  

Neste trabalho, foi exposta 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. A distribuição probabilística GEV foi utilizada e comparada com a distribuição Gumbel, 

muito comum para estudos hidrometeorológicos e hidrológicos. Pelos resultados obtidos, assinalamos 

que as distribuições GEV e Gumbel possuem resultados aproximados, apesar de certa diferença em 



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7 

alguns postos pluviométricos, com baixa discrepância. Foram identificados quais postos 

fluviométricos apresentam dados não homogêneos indicando possíveis situações de formação de 

chuvas diferenciadas com prováveis eventos especiais e também a região que concentra mais essa 

situação.   

 
Figura 5 – Tempos de retorno de 2, 5, 10 e 50 anos por distribuição GEV e interpolados pelo método IDW. 

 
Figura 6 - Tempos de retorno de 100, 200 e 1.000 anos por distribuição GEV e interpolados pelo método 

IDW. 
No ajuste da curva das distribuições pelos papéis de probabilidade entende-se que GEV se 

apresentou melhor qualificada 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 aplica-la em qualquer estudo. 
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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 

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. 

Os resultados da interpolação deram um panorama de que as sub-bacias do médio curso se 

destacam por maiores alturas pluviométricas em tempos de retorno mais recorrentes, 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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