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Resumo – Desde 2012 tem-se observado em diferentes regiões do Brasil uma redução 
acentuada nos volumes de água armazenados em reservatórios cujas causas têm sido relacionadas a 
ocorrência de chuvas abaixo das condições normais. A fim de avaliar o grau de excepcionalidade 
desses eventos foram analisados dados de cerca de 900 estações pluviométricas com mais de 30 
anos de registro. A análise consistiu na comparação da chuva ocorrida entre os anos 2012 e 2014 
com uma classificação de quantis e estimativas de tempo de retorno realizadas a partir da série 
histórica de chuva até o ano de 2011. O resultado revelou para diferentes regiões do país tanto 
eventos extremamente úmidos como extremamente secos, embora este último tenha se destacado 
por sua maior abrangência, principalmente nos anos 2012 e 2014. Quanto às estimativas de tempo 
de retorno, estas se mostraram realmente altas, observando-se valores superiores a 100 anos em 
varias estações, notadamente no semiárido em 2012 e no Sudeste em 2014. 

 
Palavras-Chave – Precipitação Anual; Tempo de Retorno. 
 
 

A�ALYSIS OF A��UAL RAI�FALL I� BRAZIL FROM 2012 TO 2014 
 
Abstract – Since 2012 it has been observed in different regions of Brazil a strong reduction in water 
stored in reservoirs whose causes have been related to rainfall below normal conditions. In order to 
assess the exceptionality grade of these events data were analyzed about 900 rainfall gauges over 30 
years of record. The analysis compared the rainfall occurred from 2012 to 2014 with a quantile 
classification and rainfall recurrence intervals estimated from the historical rainfall until 2011. The 
result shows for different regions of the country both events extremely wet as extremely dry, 
although the latter has been noted for its greater spatial coverage, especially in the years 2012 and 
2014. About rainfall recurrence intervals, these were really high, observing values of over 100-years 
in many rainfall gauges, mainly in the semi arid region in 2012 and in the Southeast in 2014. 
Keywords – Annual Rainfall; Recurrence intervals; 
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I�TRODUÇÃO 

A chuva é insumo fundamental do ciclo hidrológico, sendo o principal responsável pelo 
escoamento superficial e recarrega dos aquíferos. Em situação de escassez de chuvas a 
consequência imediata é a baixa vazão observada nos rios e, por conseguinte, a diminuição de 
aportes a estruturas de reservação. 

Desde 2012 tem-se observado em diferentes regiões do Brasil uma redução acentuada nos 
volumes de água armazenados em reservatórios. Neste primeiro ano as regiões mais afetadas foram 
o Nordeste e Sul do Brasil, já em 2014, a população se surpreendeu com a notícia de dificuldades de 
abastecimento no Estado de São Paulo, particularmente na região metropolitana de São Paulo. Essa 
redução de volumes não atingiu somente o abastecimento urbano, mas setores de agricultura e 
geração de energia também foram impactados. (ANA, 2014). 

A baixa pluviosidade observada nos últimos anos tem sido considerada a principal causa da 
não recuperação dos volumes dos reservatórios, embora outros fatores, como falta de planejamento 
ou gestão de crises, também sejam levantados.  

Neste contexto, objetivo deste trabalho é avaliar estatisticamente a excepcionalidade das 
chuvas ocorridas no Brasil a partir da análise das frequências observadas e de estimativas de tempos 
de retorno associadas às precipitações totais anuais ocorridas nos anos 2012, 2013 e 2014, 
utilizando dados de cerca de 900 estações pluviométricas. 

SELEÇÃO DE ESTAÇÕES 

A partir do banco de dados de informações hidrológicas da Agência Nacional de Águas – 
Hidro, foram selecionadas estações pluviométricas que atendessem, simultaneamente, aos seguintes 
critérios: pelo menos 30 anos de dados sem falhas até o ano de 2011 e ausência de falhas entre os 
anos de 2012 e 2014. 

Para os efeitos deste estudo, considerou-se para todos os casos, que a precipitação total anual 
é o somatório das chuvas ocorridas no ano hidrológico médio do Brasil, compreendido entre 
outubro do ano anterior a setembro do ano de referência. Por exemplo, a chuva total anual de 2012 
corresponde à chuva diária acumulada entre 01/10/2011 e 30/09/2012.  

Seguindo estes critérios foram selecionadas 950 estações pluviométricas cuja distribuição 
espacial é bastante heterogênea (figura 1), existindo alguns vazios de informação, 
caracteristicamente na região Norte, onde, à exceção do estado do Tocantins, há apenas 5 estações 
no conjunto selecionado. Destaca-se também a baixa densidade de estações nos estados de São 
Paulo e Paraná. Nestes estados os vazios estão associados principalmente à indisponibilidade de 
dados do ano de 2014 no Hidro no momento da elaboração do estudo (março/2015). Nas demais 
áreas sem informação soma-se a esta causa a menor quantidade de séries com mais de 30 anos sem 
falhas.  

Do conjunto de estações selecionadas, a mais longa é a de Crato (00739006) no Ceará, que 
possui 99 anos de dados diários, com registros desde 1912. Verifica-se que cerca de 40% das 
estações possui mais de 50 anos de dados e pouco mais de 10% possuem mais de 70 anos de dados 
no histórico.  

Destaca-se ainda que os dados disponíveis no Hidro a partir de 2007 estão em sua maioria 
com status bruto, de forma que para dar maior confiabilidade aos resultados foi realizado um 
processo de consistência em todas as séries de chuva selecionadas, conforme será apresentado a 
seguir.  
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CO�SISTÊ�CIA DE DADOS 

A análise de consistência dos dados foi realizada a partir de técnicas de data mining 
univariadas, com validação multivariada, para detecção de outliers. Foram utilizados 9 métodos a 
saber: 

a) 7 métodos estatísticos tradicionais de análise univariada: 1) z-score; 2) z-score modificado; 
z-score modificado sazonal; 4) z-score sazonal; 5) Box-plot sazonal; 6) teste de Schwertman; 7) 
teste z-score sazonal da razão entre a variável no tempo t e no tempo (t-1). Esses métodos de 1 a 7 
são todos construídos com base em medidas de tendência central (médias e medianas) e em medidas 
de variabilidade (amplitudes, desvios, variâncias).  

b) 2 métodos de validação que representam uma combinação (ensemble) desses 7 métodos 
citados acima, acoplados a uma análise regional, comparando valores de estações próximas (dentro 
de um determinado raio de vizinhança) e levando em consideração o número de testes que sugerem 
o dado como outlier ou, em outras palavras, o número máximo de testes em que o dado não foi 
aceito como pertencendo ao padrão dos outros dados da amostra.  

Maiores detalhes sobre as formulações dos métodos 1 a 7 podem ser encontradas em Bondini 
Jr (2009), Schwertman et al (2002), Silva (2011) e Seo (2006). 

A ideia da aplicação dos métodos combinados 8 e 9 é baseada no fato de que se um valor 
duvidoso não for considerado um outlier por um número suficiente de métodos ou se houver na 
vizinhança estações com intensidades similares de precipitação, ele não deve ser removido da série. 
Esta metodologia foi aplicada excluindo das séries apenas os dados rotulados como outlier. 
Segundo o critério adotado foram considerados outliers dados rejeitados por pelo menos 5 dos 7 
testes tradicionais e que num raio de vizinhança de 40 km o seu valor fosse 25% menor ou 25% 
maior que o valor de todas as outras estações dentro da circunferência delimitada por esse raio. 

A análise de consistência foi realizada nas séries de precipitações mensais, de forma que ao 
ser identificado algum mês como outlier, o valor anual era excluído da série. Ao final do processo, 
o número de estações utilizadas variou conforme a disponibilidade de dados em cada ano analisado, 
sendo 887, 895 e 810, respectivamente para os anos 2012, 2013 e 2014. 

CLASSIFICAÇÃO POR QUA�TIS  

Para caracterização das chuvas nos anos 2012 a 2014 foram consideradas duas abordagens. 
Na primeira, os eventos foram avaliados em relação a uma classificação das frequências observadas 
nas séries e na segunda abordagem, a avaliação foi quanto à probabilidade ou tempo de retorno (Tr) 
esperados para os eventos. Nos dois casos utilizou-se como referência o histórico de dados até o ano 
hidrológico de 2011. 

No primeiro caso, para cada uma das séries, foram determinados os quantis de excedência a 
partir da distribuição empírica das séries. Estes quantis foram classificados conforme o método 
adotado pelo INMET para caracterizar as anomalias de precipitação, no qual os eventos observados 
entre os quantis 33% e 66% são considerados normais e os eventos que estão abaixo e acima desse 
intervalo são subdivididos em categorias graduais de eventos secos e chuvosos, respectivamente. 
Destaca-se ainda que os 5% maiores e menores valores da série são considerados eventos extremos. 

Depois de identificadas as magnitudes equivalentes aos limites de cada categoria de chuva, os 
eventos dos anos 2012 a 2014 foram enquadrados em suas respectivas classes, de acordo com as 
magnitudes observadas. Os mapas da figura 1 mostram os resultados da classificação para os três 
anos avaliados, nos quais se destacam os resultados observados no Sul, Nordeste e Sudeste do 
Brasil.  



 

No ano de 2012 houve situação crítica de seca, 
que em varias partes do Sudeste verific
relação à região Sul, observa-se na re
como muito ou extremamente secos 

No Nordeste, e especialmente n
avaliadas revela que em 2012 houve um 
os estados. Conforme pode ser visto na figura 
para 2012 totais pluviométricos classificados como secos, muito secos ou extremamente secos
sendo que em 36% destas estações os totais estiveram entre as 3 piores secas já regis
estações foram registrados os recordes de seca, notadamente 

 
PRECIPITAÇÃO A�O HIDROLÓGICO 2012

PRECIPITAÇÃO A�O HIDROLÓGICO

Figura 1: Classificação por quantis da intensidade das chuvas totais anuais de 2012 a 2014.

 

o ano de 2012 houve situação crítica de seca, notadamente no Sul e no Nordeste, enquanto 
verificam-se pontos chuvosos a extremamente chuvosos.

na região do baixo rio Uruguai que os eventos foram
 em mais de 90% das estações.  

No Nordeste, e especialmente no semiárido, a pluviometria das quase duzentas
que em 2012 houve um quadro de seca marcado por precipitação escassa em 

Conforme pode ser visto na figura 1, a maioria das estações (quase 90%)
classificados como secos, muito secos ou extremamente secos

sendo que em 36% destas estações os totais estiveram entre as 3 piores secas já regis
estações foram registrados os recordes de seca, notadamente no nordeste setentrional.
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: Classificação por quantis da intensidade das chuvas totais anuais de 2012 a 2014.

Extremamente Seco (< 5%)

Muito Seco (5 - 15%)

Seco (15 - 33%)

Normal (33 - 66%)

Chuvoso (66 - 85%)

Muito Chuvoso (85 - 95%)

Extremamente Chuvoso (> 95%)

rbr2014sfvf

 

Nordeste, enquanto 
extremamente chuvosos. Com 

ram classificados 

quase duzentas estações 
escassa em todos 

(quase 90%) apresentou 
classificados como secos, muito secos ou extremamente secos, 

sendo que em 36% destas estações os totais estiveram entre as 3 piores secas já registradas. Em 23 
nordeste setentrional. 
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: Classificação por quantis da intensidade das chuvas totais anuais de 2012 a 2014. 
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Em 2013 verificou-se uma persistência da situação de seca no semiárido, quando 77% dos 
eventos foram classificados como abaixo da condição normal. Esta característica se estendeu agora 
também a grande parte dos estados de Minas Gerais e Espirito Santo. Nota-se em Pernambuco e na 
Bahia a repetição de um ano extremamente seco em várias estações.  

Já em 2014 observa-se que em mais de 50% das estações localizadas no semiárido, os 
registros continuaram sendo classificados como secos ou muito secos, principalmente nos estados 
do Ceará e Pernambuco. 

Na região de cabeceira da bacia do rio São Francisco, onde se destaca a área de contribuição 
da UHE Três Marias, houve um agravamento de condição seca já verificada em 2013, constatando-
se em 2014 que em todas as estações da bacia de contribuição as chuvas estão abaixo da média, 
sendo que em 8 de 27 estações com mais de 50 anos, a chuva desse ano figurou entre as três 
menores já registradas.  

No sudeste do Brasil, por sua vez, as chuvas de 2014 foram especialmente anômalas. Levando 
em consideração apenas estações com mais de 50 anos de dados, verificou-se que em 25% delas a 
chuva desse ano ficou entre as 3 menores já registradas. Em particular no estado de São Paulo, o 
número de estações com esta mesma característica sobe para 50%, sendo que em 30% das estações 
o evento foi o mais seco já registrado. 

Por outro lado, no Sul do Brasil, em parte do Espírito Santo e na maioria das estações do 
Centro e Norte do Brasil destaca-se a ocorrência de eventos entre muito e extremamente chuvosos 
no ano de 2014. 

Observa-se, porém, que a análise dos eventos através da estimativa por quantis é limitada 
pelos valores máximo e mínimo observados. Como neste estudo todas as séries possuem mais de 30 
anos, considerou-se que os quantis de 5% e 95% são estimativas razoáveis das respectivas 
probabilidades, limitando a classificação de quantis a esses extremos. Todavia, para avaliar mais 
profundamente a excepcionalidade dos eventos, buscou-se, numa segunda abordagem, estimar as 
probabilidades (ou tempos de retorno-Tr que é o seu valor inverso) esperadas para os eventos de 
chuva a partir do ajuste de distribuições de probabilidade teóricas. 

ESTIMATIVAS DE TEMPO DE RETOR�O 

O ajuste a distribuições de probabilidade teóricas possui como principal vantagem a 
extrapolação das frequências observadas de uma série amostral, dando condições de se estimar o 
comportamento da população, ou seja, de todas as possíveis ocorrência do evento estudado. 

Desta forma, para cada uma das estações pluviométricas foi ajustada uma distribuição de 
probabilidade e, embora tendo sido testados diferentes tipos de distribuição, optou-se por adotar a 
distribuição Gamma como representativa para todas as estações. Em todos os acasos os ajustes 
foram efetuados pelo método dos momentos-L (Hosking e Wallis,1997), por ter apresentado, em 
geral, maior aderência. 

A figura 2 apresenta uma amostra dos ajustes da distribuição Gamma para algumas estações 
em diferentes regiões hidrográficas, onde é possível identificar a probabilidade (eixo vertical) 
associada à intensidade da chuva anual (eixo horizontal). 

Para a estação 02146030, por exemplo, localizada na bacia do Rio Grande próximo à divisa 
entre Minas Gerais e São Paulo, pode-se inferir pelo gráfico que a probabilidade da precipitação 
anual ser inferior a 1000mm é em torno de 5%, ou seja, está associada a um tempo de retorno - Tr 
de 20 anos. Da mesma forma, a probabilidade da chuva exceder 1800mm também corresponde a 
5%, ou Tr=20anos. 



 

A partir dos parâmetros ajustados da distribuição Gamma em cada uma das estaç
possível estimar o tempo de retorno esperado para os valores de precipitação observados nos três 
anos sob análise, tal que, quando a magnitude do evento foi
se o Tr de excedência e para magnitudes inferiores à mediana, estimou

02146030 (RH Paraná) 

739006 (RH Atlântico NE Ocidental)

Figura 2: Ajustes da distribuição Gamma

Voltando à estação 02146030,
um tempo de retorno estimado de 180 anos
1971. Uma estação próxima (02146026), com 50 anos de registros iniciados em 1912 reg
total anual de 1000mm, cujo Tr foi estimado em 90 anos. A
estações são respectivamente 1490mm e 1560mm.

Conforme pode ser notado pelos gráficos da 
estimados para os eventos classificados como extremamente secos, 
curtas tenderam a apresentar maiores tempos de retorno para 2012, embora tenha havido Tr 
estimado acima de 400 anos para uma estação com 76 anos de dados.
mais longas as séries, menores sejam as incerteza

Figura 3: Relação tempo de retorno com tamanho das séries para algumas estações no Ceará (evento 2012)
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A partir dos parâmetros ajustados da distribuição Gamma em cada uma das estaç
estimar o tempo de retorno esperado para os valores de precipitação observados nos três 

anos sob análise, tal que, quando a magnitude do evento foi superior à mediana do ajuste, estimou
se o Tr de excedência e para magnitudes inferiores à mediana, estimou-se o Tr de não

 
01444004 (RH São Francisco)

 
739006 (RH Atlântico NE Ocidental) 2955008 (RH Uruguai) 

: Ajustes da distribuição Gamma em estações de diferentes Regiões Hidrográficas (RH)

2146030, a chuva observada em 2014 foi de 900mm, o que resultou em
um tempo de retorno estimado de 180 anos. Esta estação possui 34 anos de dados, iniciando em 

(02146026), com 50 anos de registros iniciados em 1912 reg
Tr foi estimado em 90 anos. As chuvas médias 

respectivamente 1490mm e 1560mm.  

pelos gráficos da figura 3, que apresenta os tempos de retono 
estimados para os eventos classificados como extremamente secos, as estações com séries mais 
curtas tenderam a apresentar maiores tempos de retorno para 2012, embora tenha havido Tr 
estimado acima de 400 anos para uma estação com 76 anos de dados. É de se esperar
mais longas as séries, menores sejam as incertezas das estimativas. 

 
: Relação tempo de retorno com tamanho das séries para algumas estações no Ceará (evento 2012)
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A partir dos parâmetros ajustados da distribuição Gamma em cada uma das estações foi 
estimar o tempo de retorno esperado para os valores de precipitação observados nos três 

mediana do ajuste, estimou-
se o Tr de não-excedência. 
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: Relação tempo de retorno com tamanho das séries para algumas estações no Ceará (evento 2012) 
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Em 2012 no estado do Ceará, 
classificados como extremamente 
19anos e 5 mil anos. 

ESPACIALIZAÇÃO DOS TEMPOS DE RETOR�O

Com o objetivo de fornecer uma visão mais abrangente dos resultados optou
espacialmente os tempos de retorno estimados pontualmente
quadrado da distância.  

Para evitar grandes distorções 
classificados nos blocos seco e úmido e nas seguintes faixas: até 10 anos, entre 10 e 50 anos
50 e 100 anos e acima de 100 anos. Após a classificação, procedeu
não do próprio valor estimado. Note
dos eventos extremos, sendo considerad
10%.  

A figura 3 ilustra os mapas gerados a part
de precipitação total anual de 2012
setembro.As cores quentes refletem eventos 
são as cores, maiores os tempos de retorno estimados.

2012 2013

 
LEGENDA: 

Figura 4. Tempos de retorno estimados para as chuvas anuais de 2012 a 2014 (referentes ao ano hidrológico out. a set.)

Na parte norte do país há grande
estações que atendam aos critérios adotados
recomenda-se parcimônia na interpretação dos mapas, uma vez que a área de influência de algumas 
estações pode estar muito superestimada
escassos. Exemplo disso é sinal de evento 
Acre) ocorrido no ano de 2014, que apresenta Tr superior 100 anos, mas é aqui
uma única estação pluviométrica, que 

Mais uma vez, agora sob o ponto de vista da excepcionalide
no semiárido brasileiro, verificando

 

Em 2012 no estado do Ceará, de 125 pontos avaliados cerca de 20% (24 pontos) 
extremamente secos, com estimativas de tempo de retorno 

ESPACIALIZAÇÃO DOS TEMPOS DE RETOR�O 

uma visão mais abrangente dos resultados optou-
torno estimados pontualmente, utilizando o método do

Para evitar grandes distorções espaciais, os tempos de retorno foram previamente 
classificados nos blocos seco e úmido e nas seguintes faixas: até 10 anos, entre 10 e 50 anos

a de 100 anos. Após a classificação, procedeu-se a interpolação das 
te-se que neste caso deu-se prioridade a uma melhor discretizaç

ntos extremos, sendo consideradas “normais” probabilidades de ocorrência

ilustra os mapas gerados a partir das estimativas de tempo de retorno 
anual de 2012, 2013 e 2014 considerando o ano hidrológico de outubro a 

As cores quentes refletem eventos secos e as frias eventos chuvosos. Quanto mais inte
os de retorno estimados. 

2013 2014 

 

 
Tempos de retorno estimados para as chuvas anuais de 2012 a 2014 (referentes ao ano hidrológico out. a set.)

grande incerteza na interpolação devido à baixa densidade de 
estações que atendam aos critérios adotados, conforme pode ser verificado na figura 1. Desta forma

se parcimônia na interpretação dos mapas, uma vez que a área de influência de algumas 
superestimada, pela própria necessidade de extrapolação de dados 
sinal de evento chuvoso na região do Rio Madeira (entre Rondônia e 

que apresenta Tr superior 100 anos, mas é aqui caracterizado por 
que na interpolação domina boa parte da Região Norte.

agora sob o ponto de vista da excepcionalide, detacam-se os eventos ocorridos 
, verificando-se tempos de retorno superiores a 100 anos em 2012 e 2013, 
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Tempos de retorno estimados para as chuvas anuais de 2012 a 2014 (referentes ao ano hidrológico out. a set.) 
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retornando em 2014 a eventos medianamente úmidos, a exceção dos estados do Ceará e 
Pernambuco. 

Na região Sul o ano de 2012 foi marcado por seca, onde o tempo de retorno da precipitação 
anual foi estimada em mais 30 anos, para 50% das estações avaliadas. Na porção oeste do estado do 
Rio Grande do Sul foram estimados eventos de seca com tempo de retorno superior a 50 anos em 
20% das estações.  

No sudeste do Brasil as chuvas de 2014 foram especialmente anômalas, destacando-se por 
seca extrema, com probabilidades de ocorrência inferiores a 1% (tempo de retorno superior a 100 
anos) em uma parte significativa da região. No estado de Minas Gerais, por exemplo, 15% das 187 
estações apresentaram tempo de retorno estimado em mais 80 anos, a partir de estações com 
tamanho médio de 45 anos. 

CO�CLUSÕES 

A análise das precipitações totais anuais ocorridas nos anos hidrológicos 2012 a 2014 mostrou 
a ocorrência de eventos extremos tanto secos quanto chuvosos em diferentes regiões do Brasil. 

Devido à severidade e maior abrangência espacial destacam-se os eventos de estiagem 
ocorridos em 2012 no Sul e Nordeste e em 2014 no Sudeste do Brasil. Nestes três casos em 
particular muitos eventos foram classificados como extremamente secos, ou seja, as magnitudes 
foram inferiores às 5% menores chuvas já observadas.  

As estimativas de tempo de retorno para estes eventos extremos chegaram a superar 1000 
anos em alguma estações, valores que são pouco realísticos. Todavia, avaliando-se regionalmente, 
conclui-se que no Sul/2012 a maioria dos eventos extremamente secos não superaram 50 anos de 
tempo de retorno. Enquanto no Nordeste/2012 e 2013 e no Sudeste/2014 foram verificados vários 
eventos que superaram 100 anos de tempo de retorno. 

Estas características confirma a excepcionalidade desses eventos secos ocorridos, dado que 
em muitos locais a probabilidade esperada para os eventos foi inferior a 2%. Considera-se mais 
alarmante o caso do semiárido nordestino onde por dois anos seguidos a escassez de chuva foi 
severa e no terceiro ano, em alguns estados, ainda foram registradas chuvas abaixo da média. 
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