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RESUMO 

O trabalho investiga a adequabilidade do emprego de distribuições teóricas de probabilidade a eventos 

pluviométricos extremos a partir de dados de chuva de estações pluviométricas instaladas na bacia do rio 

Piabanha, de modo que tais informações possam ser utilizadas oportunamente como suporte no 

dimensionamento de obras hidráulicas na região. Utilizaram-se 10 estações pluviométricas com séries históricas 

acima de 35 anos de extensão entre os anos de 1930 a 2015, conforme disponibilizadas pela Agência Nacional de 

Águas (ANA). As séries temporais foram submetidas, inicialmente, ao teste de aderência Kolmogorov-Smirnov 

(KS), a fim de verificar o ajuste face às distribuições normal, log-normal, exponencial, gama, Gumbel, Weibull, 

logística e probabilidades generalizada de valores extremos (GEV). O trabalho evidenciou que o teste de 

aderência Kolmogorov-Smirnov, de forma geral, forneceu uma expressiva aceitação na maioria das distribuições 

estatística testadas no nível de confiança de 95%, o que acaba por identificar necessidade de discussão ampliada 
sobre a validade do teste de hipótese empregado para discriminação de melhor desempenho quando o assunto é 

ajuste de distribuições de probabilidade de precipitações extremas. 

 

INTRODUÇÃO 

O gerenciamento das águas urbanas constitui-se num desafio aos administradores públicos. Entre as suas 

atribuições, estão inseridas as atividades de abastecimento de água, tratamento de esgoto e drenagem urbana. As 

águas de drenagem pluvial têm suas características determinadas pela ocupação da bacia, tanto no que se refere à 

área ocupada quanto ao tipo de ocupação. Dada a diversidade desses fenômenos e sua sensibilidade a 

variabilidades climáticas e a mudanças na cobertura e uso do solo, manter tais obras de drenagem em 

permanente monitoramento de sua capacidade de escoamento é fator fundamental para evitar inundações e 

desastres decorrentes. 

 
Nesse contexto, o excesso de água proveniente de eventos extremos e agravados por condições precárias de 

urbanização representam, em pleno alvorecer do terceiro milênio, uma das principais causas de mortes e 

prejuízos patrimoniais tanto individuais quanto para a sociedade como um todo.  Em virtude do impacto sobre 

áreas povoadas, a chuva é, sem dúvida, a principal força motriz de suprimento hídrico para a produção de 

atividades humanas com geração de efeitos profundos na economia de uma sociedade.  

 

O conhecimento e a previsão das características das precipitações pluviométricas tornam-se, assim, de grande 

importância, destacando-se a determinação de sua intensidade máxima, duração e período de recorrência, em 

especial no caso de eventos extremos. Nesse sentido, uma forma amplamente empregada para a caracterização 

das chuvas extremas em uma determina localidade é a utilização de curvas de intensidade-duração-frequência 

(IDF). Modelos matemáticos semiempíricos, que permitem estabelecer a previsão da intensidade precipitada por 
meio da duração e distribuição temporal, são empregados. Destaca-se que a inferência da pluviosidade extrema é 

possível devido a ajustes de distribuições probabilísticas, propiciando que tal tipo de evento seja modelado 

estatisticamente. 
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Dentre as distribuições estatísticas teóricas, alguns modelos têm sido mais correntemente empregados, 
notadamente as distribuições normal, log-normal, exponencial, gama, Gumbel, Weibull e logística (Souza, 

2012). Além disso, destaca-se a distribuição de probabilidades generalizada de valores extremos (GEV), descrita 

por Blain (2011) como de uso amplo em aplicações da engenharia hidrológica devido à sua elevada precisão, 

sendo utilizada na modelagem de eventos extremos naturais. 

Por outro lado, cabe acrescentar que a literatura explicita que a distribuição de Gumbel seria, em princípio, a 

mais indicada na representação de eventos pluviométricos extremos, pois Hersfield e Kohler (1960), ao 

analisarem os dados de milhares de estações pluviométricas nos Estados Unidos, comprovaram que a 

distribuição de Gumbel se mostra mais eficiente em descrever o fenômeno das chuvas intensas. Em tal contexto, 

os trabalhos de Oliveira et al. (2011), Silva et al. (2003), e Oliveira et al. (2008) são referências no uso da 

distribuição de Gumbel para a modelagem de chuvas extremas, comprovando, dessa forma, a aplicabilidade 

dessa distribuição em tal fenômeno. 

Nesse contexto, informações dessa vertente seriam cruciais na tomada de decisão hidrológicas na bacia do rio 

Piabanha, a qual é inserida no estado do Rio de Janeiro - região sudeste, uma das regiões mais desenvolvidas do 

Brasil que é marcada pelo desenvolvimento industrial, econômico e pela alta densidade populacional, fator este 

que tornam tal região hídrica muito sensível a ocorrências de mazelas por eventos extremos.  

 

OBJETIVO 

A presente pesquisa objetivou verificar, dentre oito (8) distribuições estatísticas mencionadas por Souza 

(2012) e Blain (2011), a que melhor se ajusta à distribuição das chuvas extremas na bacia do rio Piabanha, para 

que, posteriormente, tal informação possa ser utilizada na tomada de decisão e na delimitação do impacto desses 

fenômenos na região de estudo. Em especial, o estudo contribui na investigação sobre a pertinência dos testes de 

hipótese para ajuste de distribuições de probabilidade, destacando-se que recente literatura indaga sobre a 
correspondente validade desse tipo de análise para aplicação em estudos hidráulico-hidrológicos (Baker, 2017; 

Blöschl, 2017; Mcknight, 2017; Neuweiller e Helmig, 2017; Pfister e Kirchner, 2017). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A bacia do rio Piabanha encontra-se inserida na bacia do rio Paraíba do Sul, pertencente à região hidrográfica 

Atlântico Sudeste (divisão hidrográfica nacional estabelecida pela Resolução n° 32, de 15 de outubro de 2003 do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos CNRH). A região hidrográfica Atlântico Sudeste é conhecida 

nacionalmente pelo elevado contingente populacional e pela importância econômica de sua indústria. No 

entanto, o grande desenvolvimento da região é motivo de problemas em relação à disponibilidade de água, já 

que, apesar de ser uma das regiões com maior demanda hídrica do país, possui uma das menores 

disponibilidades relativas (Lou, 2010). 

O rio principal da bacia é o Piabanha, que nasce na Serra do Mar a aproximadamente 1.546 metros de 

altitude na Pedra do Retiro em Petrópolis. O rio Piabanha tem uma extensão aproximada de 80 km e percorre 

Petrópolis, cuja população se concentra ao longo das margens e estreitos vales da calha principal e de seus  

afluentes mais a montante (De Paula, 2011). 

A localização da bacia em estudo, nas proximidades do trópico, confere-lhe uma forte radiação solar, 

criando, dessa maneira, melhores condições à evaporação. Todavia a posição tropical e a proximidade da 

superfície oceânica não explicam por si só a elevada pluviosidade da região (Nimer, 1989). 

 

 

 

 

 

 



 

3  

 

Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Piabanha 

 

 

Aquisição dos Dados 

 Os dados de precipitação utilizados, neste estudo, foram obtidos por meio do banco de dados 
disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA). Esse órgão mantém, em seus registros, dados de 

precipitação pluviométrica acumulada em períodos de um dia. Selecionaram-se as estações que possuíam mais 

dados sem períodos de falhas nos meses chuvosos da região, sendo que o grupo escolhido (Figura 2) abrangeu 

10 unidades que tiveram um extensão superior a 35 anos no período de 1920 a 2015, intervalo de dados acima do 

que preconiza CETESB (1979) para a realização da análise. 
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Figura 2: Localização das estações utilizadas. 

 

 

Teste de Aderência 

Com vistas a verificar a distribuição estatística que melhor se ajusta aos eventos pluviométricos máximos 

anuais registrados segundo os dados coletados, utilizou-se um teste de aderência. As distribuições testadas foram 

as distribuições normal, log-normal, exponencial, gama, Gumbel, Weibull e logística. 

Entre as alternativas de testes de aderência, optou-se pelo teste Kolmogorov-Smirnov (KS), que representa 

um teste paramétrico, tendo como base a diferença máxima entre as funções de probabilidades acumuladas, 
empírica e teórica, de variáveis aleatórias contínuas, sendo considerado um teste conservador quanto à 

magnitude do erro do tipo I (Naghettini e Pinto, 2007).  

Esse teste baseia-se na maior diferença vertical (D) entre a função de distribuição cumulativa teórica (Fn) e 

empírica (F), sendo expressa por 

 

D = Supx |F(x) – Fn(x)|                             (1) 

 

Tal teste também é destacado por Leotti et al. (2005) como pertencente à classe superior de estatísticas 

baseadas na função de distribuição empírica, pois trabalha com a maior diferença entre as distribuições 

acumuladas empírica e hipotética. Catalunha et al. (2002) explicitam além disso, que o KS é bastante utilizado 

para análise de aderências de distribuições com aplicações em estudos climáticos. 

Assim, o teste Kolmogorov-Smirnov para as distribuições analisadas, executado pelo código computacional 
Weibull++ 7® (RELIASOFT, 2011), foi aplicado com suporte na adoção da hipótese nula (H0) de que a 

distribuição da população, segundo as distribuições de probabilidade adotadas, bem representa, para um certo 

nível de confiança, a distribuição empírica definida com base nos valores amostrais da variável aleatória avaliada 
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– precipitação máxima anual, conjuntamente com a hipótese alternativa (H1), onde a assertiva da hipótese nula 
não seria verdadeira, ou seja, a distribuição acumulada dos dados analisados não segue, para um determinado 

nível de significância, a conformação e disposição da distribuição estatística acumulada proposta. O critério de 

decisão foi a comparação dos parâmetros do valor-p, onde valor-p menor do que que o nível de significância (α) 

estabelecido de 0,05 implica rejeição da hipótese H0 em favor de H1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das avaliações de aderência estão resumidos na Figura 3.  

Dentre as distribuições analisadas, apenas a GEV apresentou valores na área de rejeição. Tal fato sugere que 

essa distribuição não representa adequadamente os fenômenos pluviométricos extremos segundo o teste KS, 

estando, assim, em desacordo com os estudos de Raynal (1997) e de Nadarajah e Choi, (2007), os quais afirmam 

que essa distribuição teórica é invariavelmente uma interessante alternativa para a investigação da estatística de 
valores.  

A rejeição pode indicar que os fenômenos extremos na região se apresentaram de uma forma não 

assintomática, visto que os trabalhos de El Adlouni et al. (2007), Pujol et al. (2007), Méndez (2007), Furió e 

Meneu (2010) e Cannon (2010) fizeram uso de sua expressão após analisarem essa característica em suas séries 

temporais e constaram um boa precisão nos ajustes conduzidos mediante o emprego do modelo teórico GEV. 

Dentre as outras distribuições analisadas, pode-se afirmar que tiveram seu uso aceito pelo teste KS. Dessa 

forma, a eficiência do resultado da destruição gama foi similar ao encontrado por Haan (1977) na modelação de 

alturas de precipitação de durações diárias, semanais, mensais e anuais, uma vez que as análises realizadas foram 

de séries temporais máximas anuais de um dia. Nota-se, ainda, que essa abordagem é passível de uso em 

modelagem como a desenvolvida neste trabalho, como, também, em situações de períodos curtos de chuva, 

como conclui Thom (1958, apud Murta et al., 2005).  

Já os resultados da distribuição Gumbel concordaram com o trabalho de Back (2001), onde os autores, ao 

selecionarem uma distribuição estatística para descrever as chuvas extremas do estado de Santa Catarina entre os 

diversos modelos, chegaram à conclusão de que a distribuição de Gumbel apresentou o melhor ajuste para a 

maioria das estações pluviométricas estudadas. 

A distribuição Weibull apresentou, no teste KS, magnitude do valor-p associado a  cada estação similar a 

distribuição gama. A constatação destaca que ambas têm o potencial para serem empregadas, o que confronta a 

afirmação de Catalunha et al. (2002), que destaca, por sua vez,  a sua superioridade na análise hidrológica para 

eventos extremos pluviométricos quando comparado ao modelo estatístico gama. 

Os resultados obtidos pela distribuição logística mostraram que é passível de uso na modelagem de eventos 

pluviométricos extremos para os dados utilizados em todas as séries históricas. Dessa forma, o KS atestou que 

tal distribuição pode ser aplicada em outra área do conhecimento, além das mencionadas no trabalho de 

Bittencourt (2001), como as áreas de saúde, economia, administração e educação. 

Ainda em análise da Figura 3, nota-se que houve um aceite nos dados para as distribuições normal e log-

normal. Ambas são distribuições não muito utilizadas, mas, devido ao fato dos dados apresentarem uma 

assimetria positiva e próxima do zero, pode ter contribuído para que ambas fossem aceitas, visto que a 

disposição simétrica (CA) dos dados é um atributo pertinente à distribuição normal e à distribuição log-normal, 

com seu uso, em particular, recomendado para a modelagem de dados que são mais ou menos simétricos ou 

assimétricos à direita (Naghettini e Pinto, 2007).  

A distribuição exponencial, assim como as demais, também apresentou um alto índice de aceitação quanto ao 

seu ajuste com os dados amostrais utilizados. Tal grau de aprovação está em desacordo com as observações de 

Catalunha et al. (2002) ao testarem essa distribuição com dados pluviométricos do estado de Minas Gerais. Os 

referidos autores frisam que essa distribuição causa a superestimação em grande parte dos dados de chuva. Essa 

distribuição também apresentou as magnitudes mais elevadas  de valor-p, apresentando, assim, uma acurácia 
maior para que esta seja usada na modelagem para eventos extremos na bacia em estudo. 
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Figura 3: Testes de aderência 
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Cabe salientar que as observações levantadas, neste trabalho, carecem de ser avaliadas com parcimônia,  
principalmente para o aceite da distribuição normal. Por exemplo, no estudo de de Leotti et al.  (2005), os 

autores verificaram que os dados que não continham normalidade. Sob esse cenário,  o teste Kolmogorov-

Smirnov apresentou respostas, em princípio, não adequadas, afirmando a existência de um comportamento 

aderente à distribuição normal, sendo que o KS, dentre todos os testes analisados, foi o que apresentou o pior 

desempenho quanto à avaliação de adequabilidade de emprego da distribuição normal. 

Via de regra,  o resultado de elevado aceite de distribuições do teste KS da Figura 3 revela semelhança com  

análise conduzida por Catalunha et al. (2002). Esses autores constataram que o nível de aprovação do teste 

Kolmogorov-Smirnov, para diferentes distribuições de probabilidade, é elevado, gerando, dessa forma, uma 

fragilidade quanto ao potencial de discriminação quando do seu uso. Os mesmos autores atribuíram tal fenômeno 

de aceitação elevada às condições assimétricas das distribuições estatísticas, pois essa característica confere 

valores mais elevados nas classes iniciais e menores nas finais, o que compromete o teste KS por esse medir as 
diferenças entre as probabilidades teóricas e empíricas. 

Sob esse prisma, Araújo et al. (2007) também verificaram essa alta abrangência de aceite do KS ao 

analisarem a aderência de dados pluviométricos oriundos de algumas estações na bacia da Lagoa Mirim no Rio 

Grande do Sul em relação às distribuições normal, log-normal, log-Pearson III e Gumbel. Porém esses mesmos 

autores destacaram que, ao realizarem a disposição gráfica dos dados em papel probabilístico apropriado, não 

houve aderência adequada dos dados observados aos do modelo teórico, ressaltando, novamente, que os 

resultados fornecidos pelo KS devem ser utilizados com parcimônia. 

Diante do exposto, cabe enfatizar que é recomendável, quando do ajuste de distribuições teóricas de 

probabilidade a dados hidrológicos empíricos, efetuar  complementação da análise por meio da agregação de 

características físicas do fenômeno em foco e das possíveis deduções teóricas quanto às propriedades 

distributivas da variável em questão. 

 

CONCLUSÕES 

As águas de drenagem pluvial têm suas características determinadas pela ocupação da bacia, tanto no que se 

refere à área ocupada quanto ao tipo de ocupação. Esses escoamentos são particulares a cada região e apresentam 

variações ao longo de um determinado evento de chuva. Em particular, o enfoque sobretudo em eventos 

extremos de chuva na região serrana do Rio de Janeiro motivou a realização do presente trabalho.  

De forma resumida, a pesquisa indicou que o teste de aderência KS forneceu uma expressiva aceitação na 
maioria das distribuições estatísticas testadas para os dados pluviométricos. Diante desse cenário, pode-se 

indagar sobre a necessidade de reavaliar, em trabalhos futuros, a validade do teste de hipótese empregado para 

discriminação do melhor ajuste de distribuições de probabilidade de precipitações extremas. 

Por outro lado, há necessidade de se oferecer ferramentas e respostas atualizadas para potenciais intervenções 

de engenharia e de drenagem em bacias hidrográficas brasileiras. A metodologia apresentada permite contribuir 

para identificar equações atualizadas de chuva do tipo intensidade-duração-frequência para uma dada região 

hidrográfica com os correspondentes testes de consistência e análise probabilística.   
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