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Resumo – O estudo da variação temporal de chuvas intensas é de grande importância na 

hidrologia, para a análise e previsão de eventos extremos, necessárias em projetos de 

engenharia. Com esse objetivo, foram analisados dados de pluviogramas da estação 

climatológica na cidade de Campinas, SP, localizado na Universidade Estadual de 

Campinas/UNICAMP no período de 1997 a 2016, para se determinar a distribuição temporal 

de chuvas intensas de 1, 2 e 4 horas de duração. As chuvas de 1 hora foram subdivididas em 

três intervalos iguais de 20 minutos cada um, já as chuvas de 2 e 4 horas foram subdivididas 

em quatro intervalos iguais, sendo esses intervalos de 30 minutos para chuvas de 2 horas e de 

1 hora para as chuvas de 4 horas. Para as chuvas de 1 hora, o que prevaleceu foram as chuvas 

do tipo 2, já para as chuvas de 2 e 4 horas o que prevaleceu foram as chuvas do tipo 1. 
 

Palavras-Chave – Chuvas Intensas, Distribuição Temporal. 
 

ANALISYS OF INTENSE RAINFALL IN CAMPINAS, SP, BRAZIL  
 

Abstract – The study of temporal variation of intense rainfalls is very important in the 

hydrology for the analysis and prediction of extreme events, necessary in engineering projects. 

With this purpose, the rain data of the climatological station of Campinas, SP, located in the 

University of Campinas/UNICAMP were analyzed from 1997 to 2016, to determine the 

temporal distribution of intense rainfalls of 1, 2 and 4 hours duration. The rains of 1 hour were 

subdivided in three intervals of 20 minutes each and the rains of 2 and 4 hours were subdivided 

in four intervals, 30 minutes for the rains of 2 hours and 1 hour for the rains of 4 hours. Most 

part of the rains of 1 hour were classified as type 2, however, for the rains of 2 and 4 hours 

what prevailed was the type 1.  

Keywords –Rainfall, Temporal distribution 

INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

Um grande número de problemas causados por precipitações intensas é de interesse da 

engenharia, o principal é o controle do escoamento superficial (CRUCIANI et al., 2002). 

Estudos nessa área são muito importantes para a gestão de recursos hídricos, visto que muitas 

vezes são utilizados para se conhecer o comportamento de bacias hidrográficas, tais 

informações podem ser usadas no controle de cheias e inundações e estimativa de vazões de 

projetos para o dimensionamento de estruturas hidráulicas (CALDEIRA et al., 2015). 

A gravidade das chuvas intensas e o seu potencial de danos dependem não apenas da 

altura precipitada, mas também de outras características, como a intensidade máxima e a 
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duração do evento. As propriedades estatísticas dessas características e suas interdependências 

são descritores fundamentais das chuvas intensas para fins práticos e científicos (Gaál, 2014). 

Outra característica importantíssima das chuvas intensas é a sua distribuição ao longo da sua 

duração. 

Desse modo, o objetivo deste trabalho foi analisar os dados de pluviogramas da estação 

climatológica da cidade de Campinas, SP, localizado na Universidade Estadual de 

Campinas/UNICAMP, no período de 1997 a 2016, para se determinar a distribuição temporal 

de chuvas intensas de 1, 2 e 4 horas de duração. 

METODOLOGIA 

Os dados de precipitação foram obtidos na estação climatológica da UNICAMP, 

localizada no município de Campinas/SP, nas coordenadas geográficas 22º49'07"S, 

47º03'43"W O período analisado foi de 1997 a 2016, entre os meses de outubro e março, 

caracterizando a estação chuvosa, quando ocorre aproximadamente 80% do total anual de 

chuvas. Foram analisadas chuvas intensas de 1, 2 e 4 horas de duração. 

Os eventos selecionados seguiram os seguintes critérios: 

a) Para chuvas intensas de 1 hora: 

- Dividido em 3 intervalos de tempo de 20 min cada e precipitação igual ou superior a 12 mm. 

b) Para chuvas intensas de 2 horas: 

- Dividido em 4 intervalos de tempo de 30 min cada; 

- Precipitação igual ou superior a 15 mm na primeira hora e precipitação total igual ou superior 

a 20 mm. 

c) Para chuvas intensas de 4 horas: 

- Dividido em 4 intervalos de tempo de 1 hora cada; 

- Precipitação igual ou superior a 15 mm na primeira hora e precipitação total igual ou superior 

a 20 mm. 

Os eventos, subdivididos em intervalos, foram dispostos em histogramas, selecionando-

se para análise, os casos mais frequentes de distribuição temporal. Dentro dos registros de 

chuvas intensas obtidos dos dados pluviográficos, nós fizemos uma divisão em casos de 1 a n, 

representando a intensidade da precipitação em cada intervalo de tempo. Chuvas em que a 

maior altura precipitada ocorreu no primeiro intervalo, classificamos como caso 1; se o maior 

valor precipitado ocorreu no segundo intervalo, a chuva pertencerá ao caso 2, e assim por 

diante. Os dados de precipitação foram analisados considerando-se os valores observados, 

ordenados, de forma a permitir a análise de distribuição de frequência e a busca de uma 

distribuição de probabilidade teórica que melhor se ajustasse à distribuição amostral. As 

distribuições de probabilidade utilizadas foram a lognormal com 2 parâmetros, muito utilizada 

em hidrologia e facilmente transformável em normal (Mello et. al, 1994) e as distribuições de 
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probabilidade Binomial negativa truncada e de Gumbel. O ajuste dos dados de precipitação 

para cada uma das distribuições foi avaliado pelo teste do χ2 ao nível de significância de 0,01 

(Assis et al., 1996). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentro do período analisado, foi encontrado um total de 201 chuvas intensas de 1 hora, 

das quais 89 foram consideradas como sendo do tipo 1, 92 como sendo do tipo 2 e 20 como 

sendo tipo 3. Dessa forma, foram elaborados três histogramas para as chuvas de 1 hora de 

duração (Figura 1). É possível observar que o modelo de distribuição mais frequente para as 

chuvas intensas de 1 hora foi o do tipo 2. 

 

 
Figura 1 – Histogramas de distribuição de chuvas intensas de 1 hora, nos meses de Outubro a 

Março, para a cidade de Campinas/SP, de 1997 a 2016. 

O modelo geral de distribuição das chuvas intensas de 1 hora apresentou uma média de 

21,7 mm (Figura 2), com a seguinte distribuição relativa: 39,8% no primeiro intervalo de 

tempo, 41,1% no segundo intervalo e 18,9% no terceiro intervalo. 

Na análise dos dados das chuvas intensas de 2 horas de duração, nós encontrado um total 

de 82 chuvas de intensas de 2 horas, sendo que 48 foram classificadas como sendo do tipo 1, 

26 como sendo do tipo 2 e 8 como sendo do tipo 3. Assim, observa-se que o modelo de 

distribuição mais frequente foi o do tipo 1. A Figura 3 apresenta os histogramas gerados para 

as chuvas intensas de 2 horas. 
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Figura 2 – Variação temporal média das chuvas intensas de 1 hora. 

 
Figura 3 – Histogramas de distribuição de chuvas intensas de 2 horas, nos meses de Outubro a 

Março, para a cidade de Campinas/SP, de 1997 a 2016. 

O modelo de chuvas intensas de 2 horas apresentou uma média de 37,8 mm (Figura 4), 

com a seguinte distribuição temporal: 42,3 % no primeiro intervalo de tempo, 30,2 % no 

segundo intervalo, 18,4 % no terceiro intervalo e 9,0 % no quarto intervalo. 
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Figura 4 – Variação temporal média das chuvas intensas de 2 horas. 

Para as chuvas intensas de 4 horas, foi encontrado um total de 18 ocorrências dentro do 

período analisado, das quais 13 foram classificadas como sendo do tipo 1, 3 como sendo do 

tipo 2 e 2 como sendo do tipo 3. Com esses dados foram gerados os histogramas para as chuvas 

intensas de 4 horas (Figura 5). 

 
Figura 5 – Histogramas de distribuição de chuvas intensas de 4 horas, nos meses de outubro a 

março, para a cidade de Campinas/SP, de 1997 a 2016. 
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O modelo de distribuição de chuvas intensas de 4 horas de duração apresentou uma média 

de 49,9 mm (Figura 6), com a seguinte distribuição de temporal: 46,4 % no primeiro intervalo, 

26,3 % no segundo, 17,7 % no terceiro e 9,5 % no quarto intervalo. 

 
Figura 6 – Variação temporal média das chuvas intensas de 4 horas. 

Distribuição de probabilidade 

Para visualizar o comportamento dos dados das chuvas de 1, 2 e 4 horas, estes foram 

dispostos em histogramas representados graficamente (Figura 7) em conjunto com as 

distribuições de probabilidade LogNormal (LogN), Binomial negativa truncada (BinNT) e 

Gumbel. 

  

  

Figura 7 – Distribuição de 

probabilidade para chuvas intensas 

de 1, 2 e 4 horas de duração. 
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Nota-se que as distribuições se ajustam aos dados referentes às chuvas intensas horárias. 

Para corroborar com a análise gráfica, foram realizados os testes estatísticos de χ2 e 

Kolmogorov-Smirnov (KS) para verificar se os dados de precipitações seguem alguma das 

distribuições. Os testes possuem as seguintes hipóteses: 

{
H0 = Pertence à distribuição testada                
H1 = Não pertence à distribuição testada       

 

De acordo com a Tabela 1, tanto a distribuição Lognormal (LogN) quanto a Binomial 

negativa truncada (BinNT) se ajustaram estatisticamente à distribuição de frequência amostral 

para as chuvas de 1, 2 e 4 horas de duração. O χ2 calculado, foi inferior ao tabelado. No entanto, 

a distribuição BinNT teve um melhor ajuste. O mesmo se aplica ao teste de KS. Entretanto, 

apesar do χ2 calculado ter sido inferior ao tabelado para as distribuições de probabilidade LogN 

e BinNT para as chuvas de 4 horas de duração, no período analisado, teve-se pouca ocorrência 

de eventos com essa duração. 

Tabela 1. Testes estatísticos de χ2 e Kolmogorov-Smirnov (KS) ao nível de significância de 

99% aplicados às distribuições de probabilidade para as chuvas intensas de 1, 2 e 4 horas para 

Piracicaba/SP. 

Chuvas intensas Distribuições χ2
calc χ2

tab KScalc KStab 

 

1 hora 

LogN 19,249 21,666 -0,050 0,115 

BinNT 16,491 20,09 -0,052 0,115 

Gumbel 24,07 20,09 -0,996 0,115 

 

2 horas 

LogN 14,642 16,812 0,088 0,180 

BinNT 13,822 16,812 -0,073 0,180 

Gumbel 20,106 16,812 -0,985 0,180 

 

4 horas 

LogN 3,362 6,635 -0,159 0,370 

BinNT 0,839 6,635 -0,056 0,370 

Gumbel 0,442 6,635 -0,852 0,370 

CONCLUSÕES 

A partir da análise dos dados obtidos foi possível obter as seguintes conclusões: 

Para as chuvas intensas de 1 hora, 39,8 % da precipitação ocorre no primeiro intervalo 

de tempo, 41,1 % no segundo e 18,9 % no terceiro. Para as chuvas intensas de 2 horas, 42,3 % 

do total precipitado ocorre no primeiro intervalo de tempo, 30,2 % no segundo, 18,4 % no 

terceiro e 9,0 % no ultimo. Já para as chuvas intensas de 4 horas de duração, 46,4 % do total 

ocorre no primeiro intervalo de tempo, 26,3 % no segundo, 17,7 % no terceiro e 9,5 % no 

último intervalo, 

As distribuições Lognormal (LogN) e a Binomial negativa truncada (BinNT) foram as 

que melhor se ajustaram aos dados coletados para chuvas de 1 e 2 horas de duração, no entanto, 

não foi possível afirmar que os dados para chuvas de 4 horas se ajustaram a uma distribuição 
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de probabilidade, devido a pouca ocorrência de eventos com essa duração durante o período 

estudado. 
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