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RESUMO: Os recursos hídricos vêm recebendo atenção especial, a precipitação e a vazão dos rios 

estão entre os principais fatores que exercem diversos efeitos na prática agrícola. O presente trabalho 

teve por objetivo: ajustar a função cumulativa de probabilidade de Gumbel aos dados de precipitação 

máxima diária anual e obter a equação de intensidade-duração-frequência, por meio da desagregação 

da chuva de 24h, para cidade de Mossoró - RN. Foram utilizados dados de precipitação pluviométrica 

máxima anual de 1970 a 2007, procedeu-se o ajuste da distribuição teórica e foram aplicados, os 

seguintes testes de aderência: Qui-Quadrado, Kolmogov-Smirnov e Anderson-Darling, realizou-se 

também a desagregação da chuva de um dia em chuvas de menores durações, e obteve-se a equação 

que representa a relação intensidade-duração-frequência. Observou-se boa adequação do modelo à 

série, sendo significativo para todos os testes realizados. A equação gerada permitiu o cálculo da 

intensidade máxima de chuvas com diferentes durações e períodos de retorno, por exemplo, em cada 

dez anos (T = 10) é esperado que a chuva máxima em 60 minutos (t = 60) seja igualada ou superada 

em 55,68 mm/h. 
 

Palavras-chave: Chuva intensa, intensidade de precipitação, desagregação de chuva. 
 

RELATION INTENSITY-DURATION-FREQUENCY FOR EXTREME PRECIPITATION IN 

MOSSORÓ-RN 
 

ABSTRACT: Water resources have received special attention, rainfall and river flows are among the 

main factors that exert different effects in agricultural practice. This study aimed to: adjust the 

cumulative probability function of the Gumbel data and annual maximum daily precipitation obtain 

the equation of intensity-duration-frequency, through the breakdown of rain 24h for city Mossoró-RN. 

Data of maximum annual rainfall from 1970 to 2007, we proceeded to fit the theoretical distribution 

and were applied, the following compliance tests: Chi-Square, Kolmogov-Smirnov and Anderson-

Darling, there was also a breakdown of rain a day rains smaller durations, and obtained the equation 

that represents the relationship intensity-duration-frequency. We observed good fit of the model series, 

being significant for all tests, the equation generated allowed calculating the maximum intensity of 

rainfall with different durations and return periods. For example, every ten years (T = 10) the rain is 

expected maximum 60 minutes (t = 60) is equaled or exceeded by 55.68 mm/h. 
 

Key words: Intense rainfall, precipitation intensity, rainfall disaggregation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os recursos hídricos vêm recebendo 

atenção especial do homem ao longo do 

tempo, a precipitação e a vazão dos rios estão 

entre os principais fatores que exercem 

diversos efeitos na prática agrícola, por isso, 

são dos elementos mais comumente medidos. 

No ciclo hidrológico, a precipitação 

representa a principal variável de entrada de 

água no sistema, sendo fundamental para o 

entendimento da dinâmica hídrica do meio 

físico. Seu entendimento e comportamento 

são de suma importância para estudos 

estratégicos associados ao planejamento do 

meio ambiente, geração de energia e manejo 

da agricultura, especialmente, em condições 

tropicais (MELLO & SILVA, 2005). 

Para o dimensionamento de obras 

hidráulicas, tanto urbanas, como rurais, é 

necessário o conhecimento da precipitação 

esperada, de modo que a estrutura planejada 

possa resistir adequadamente. No caso de 

obras rurais, esse tipo de conhecimento é 

necessário para o planejamento de sistemas 

de terraceamento agrícola, drenagem em 

estradas e implantação de barragens para 

atenuação de cheias, entre outros 

(MESQUITA et al., 2009). 

A precipitação máxima é entendida 

como a ocorrência extrema, com duração, 

distribuição temporal e espacial crítica para 

uma área ou bacia hidrográfica. O estudo das 

precipitações máximas é um dos caminhos 

para determinar a vazão de enchente de uma 

bacia (TUCCI, 2009). 

Back (2008) e Oliveira et al. (2008) 

relatam que, para a utilização prática e 

adequada dos dados de chuva, na elaboração 

de projetos de drenagem, barragens e obras 

de proteção contra cheias e erosão hídrica, 

faz-se necessário conhecer a relação 

intensidade-duração-frequência (IDF) das 

chuvas intensas. No Brasil, algumas 

metodologias foram desenvolvidas com vista 

à obtenção de chuvas de menor duração a 

partir de registros pluviométricos, devido à 

existência, no território nacional, de uma 

vasta rede pluviométrica. Essas metodologias 

empregam coeficientes para transformar 

chuva máxima diária em chuvas de menor 

duração, dentre as quais estão a das isozonas 

proposta por Torrico (1975) e a da 

desagregação da chuva de 24 h, do DAEE-

CETESB (1979). O estudo de probabilidades 

fornece informações úteis sobre a chance de 

um determinado evento extremo ocorrer 

novamente em determinado espaço de tempo, 

ou seja, o período de retorno. Para a 

agricultura, o conhecimento dos valores 

normais dos elementos meteorológicos é a 

utilização e o conhecimento de estudos de 

probabilidades baseadas em eventos de 

chuvas intensas (FREIRE et al., 2012). 

A utilização de funções de 

distribuição de probabilidade requer o uso de 

testes para provar a adaptação dos dados ou 

da série de dados às funções. Esses testes são 

conhecidos como testes de aderência e sua 

real função é verificar a forma de uma 

distribuição, através da análise da adequação 

dos dados à curva de um modelo de 

distribuição hipotética (ARAUJO et al., 

2010). 

Com base na necessidade e 

importância dos dados de precipitação e da 

relação intensidade-duração-frequência 

(IDF), o presente trabalho teve por objetivo: 

ajustar a função cumulativa de probabilidade 

de Gumbel aos dados de precipitação máxima 

diária anual e obter a equação de intensidade-

duração-frequência, por meio da 

desagregação da chuva de 24h, para cidade 

de Mossoró - RN. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os dados foram coletados no 

município de Mossoró que está situado na 

região semiárida do Nordeste brasileiro, no 

estado do Rio Grande do Norte, localizado 

pelas coordenadas geográficas 5º11' de 

latitude sul, 37°20' de longitude oeste e 18 m 

de altitude, com uma temperatura média 

anual em torno de 27,5 °C, umidade relativa 

de 68,9%, nebulosidade média anual de 4,4 

décimos e precipitação média anual de 673,9 

mm. Segundo classificação climática de 
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Köppen, o clima de Mossoró - RN é do tipo 

BSwh', ou seja, quente e seco, tipo estepe, 

com estação chuvosa no verão, atrasando-se 

para o outono (CARMO FILHO et al., 1987). 

Foram utilizados dados de 

precipitação pluviométrica máxima anual de 

1970 a 2007 (38 anos), coletados por uma 

estação meteorológica pertencente ao 

Instituto Nacional de Meteorologia, 

(INMET), localizada no campus da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA). 

As frequências observadas dos 

eventos hidrológicos foram obtidas pela 

Equação 1: 

1


N

i
fobs     (1) 

em que: 
i - posição em que os dados ocupam dentro da 

série histórica; 

N - tamanho da série histórica. 

 

Fora ajustada a Função Cumulativa de 

Probabilidade, seguindo o modelo de Gumbel 

para Máximos. A distribuição Gumbel para 

máximos tem sua Função Densidade de 

Probabilidade (FDP) representada pela 

Equação 2. 
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em que α e μ são os parâmetros da 

distribuição.  

 

A função cumulativa de probabilidade 

da distribuição Gumbel para máximos é dada 

pela Equação 3. 
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Os parâmetros α e μ dados pelo 

método da Máxima verossimilhança são 

apresentados nas Equações 4 e 5. 
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A Equação 4 não tem solução 

explícita para α. Para tanto, foi utilizado 

interação numérica, para solução desta 

equação. A partir da determinação de α, 

aplica-se este valor à Equação 5, calculando-

se então o parâmetro de forma μ. 

Para estimativa de uma variável 

hidrológica (X) em função do tempo de 

retorno (TR), aplica-se a Equação 6. 
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 (6) 

 

Para verificar o ajuste da distribuição 

teórica fora aplicado, os seguintes testes de 

aderência: Qui-Quadrado, que compara o 

efetivo observado e o teórico esperado em 

intervalos discretos; Kolmogov-Smirnov, que 

compara as distribuições empíricas 

acumuladas com as teóricas, 

complementarmente, já que os testes são 

somente adequados para a parte central das 

distribuições, também foi utilizado o teste 

Anderson-Darling e gráficos para avaliar o 

comportamento das distribuições nos seus 

limites, todos os testes foram aplicados a um 

nível de 5% de significância. 

Verificada a aderência dos dados à 

distribuição, foram estimados os valores 

extremos para os períodos de retorno de 5, 

10, 20, 30, 50, 100 e 500 anos, realizada a 

desagregação da chuva de um dia em chuvas 

de menores durações, obtidas pela 

metodologia proposta pelo DAEE-CETESB 

(1979). Obtiveram-se, então, séries anuais 

para as chuvas com durações de 5, 10, 15, 20, 

25 e 30 minutos, e de 1, 6, 8, 10, 12 e 24 

horas. 
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Para obtenção da equação de chuvas 

intensas, foi utilizada a expressão dada pela 

Equação 7 que é, frequentemente, utilizada 

para exprimir a relação entre intensidade-

duração-frequência (IDF) de chuvas intensas, 

sendo a frequência representada 

indiretamente pelo tempo de retorno TR: 

 

 n
m

tt

TRk
i

0


     (7) 

 

em que, i é a intensidade máxima (mm/h) 

para a duração t em minutos; TR é o tempo 

de retorno em anos; to, k e n são parâmetros a 

determinar. 

Os parâmetros da Equação 7 foram 

determinados, por método de regressão não 

linear, usando o método dos mínimos 

quadrados, a partir dos dados pluviométricos 

desagregados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O maior valor de precipitação máxima 

diária anual registrada na série é 163 mm, 

enquanto o menor 23,3 mm, respectivamente 

para os anos de 2004 e 1983. Segundo Araújo 

et al. (2008) e Oliveira et al. (2005), a 

variação da intensidade da chuva com a 

frequência está relacionada com a 

probabilidade de ocorrência ou superação do 

evento chuva, obtida, portanto, por meio de 

uma função de distribuição de probabilidade 

que permite a extrapolação para um número 

maior em anos relativamente ao número de 

anos de observação. A Figura 1 apresenta as 

distribuições de frequência da série das 

precipitações máximas anuais observadas e 

estimadas pelo modelo de Gumbel, para o 

município de Mossoró - RN. Pode-se 

observar, nesta figura, boa aderência entre a 

distribuição observada e a teórica obtida pelo 

modelo de Gumbel, trazendo a confirmação 

visual dos resultados obtidos com os testes de 

aderência, já que há uma boa conformidade 

dos modelos com os dados da série. 

 

 
Figura 1. Frequências observadas e ajustadas pelo modelo de Gumbel para máximos, da série 

histórica de precipitação máxima diária anual da cidade de Mossoró - RN. 

 

Os valores de |ΔF| calculado máximo 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, Qui-

Quadrado (λ
2
) e Anderson-Darling (AD

2
) 

obtidos na avaliação da aderência dos 

modelos ajustados à distribuição de 

probabilidades da série histórica de 

precipitação máxima diária anual da cidade 

de Mossoró - RN são apresentados na Tabela 

1. Observa-se boa adequação do modelo a 

série, sendo significativo para todos os testes 

realizados, estes resultados confirmam a 

observação de Nerilo et al. (2002) de que a 

distribuição Gumbel apresenta resultados 

eficazes. 
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Tabela 1. Valores obtidos dos parâmetros de ajuste e estatísticas dos testes de aderência de 

Kolmogorov-Smirnov (KS), Qui-Quadrado (λ2
) e Anderson-Darling (AD

2
) na avaliação do 

ajuste do modelo de Gumbel para máximos, à série histórica de precipitação máxima diária 

anual da cidade de Mossoró - RN 

Modelo 
Teste Aderência 

|ΔF| λ
2
 AD

2
 

Gumbel para máximos 

0,105* 0,437* 0,35* 

Parâmetros 

α μ 
 

0,0397 60,333 
 *

Significativo a 5% de probabilidade. 

 

Através da distribuição ajustada, 

foram calculados os valores de precipitações 

máximas diárias anuais esperadas para os 

períodos de retorno 5, 10, 20, 30, 50, 100 e 

500 anos assim como por meio da 

desagregação a intensidade máxima diária 

anual, com duração 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 

360, 480, 600, 720 e 1440 minutos conforme 

Tabela 2. Analisando os dados, observa-se 

que ocorreu decréscimo nos valores de 

intensidade máxima anual com o aumento da 

duração das precipitações. Esse 

comportamento é característico das chuvas, 

pois a intensidade das precipitações pluviais 

tende a decrescer com o aumento da duração 

(VILLELA & MATTOS, 1975). A chuva 

máxima diária esperada para os períodos de 

retorno estudados diferem dos encontrados 

por Freire et al., (2012), devido a diferentes 

metodologias utilizadas. 

 

Tabela 2. Valores de chuva máxima diária anual (mm) gerada com o Método de Gumbel para 

diferentes períodos de retorno (TR) e intensidade máxima de chuva esperada (mm/h), para 

diferentes durações (minutos) e períodos de retorno (TR em anos), para a cidade de Mossoró - 

RN 
Tempo de 

duração 

em 

minutos 

Tempo de retorno em anos 

5 10 20 30 50 100 500 

Intensidade de precipitação (mm/h) 

5 153,472 171,329 191,263 203,983 221,219 246,958 318,870 

10 124,282 138,742 154,885 165,185 179,143 199,986 258,221 

15 105,570 117,853 131,566 140,315 152,171 169,877 219,343 

20 92,415 103,167 115,171 122,830 133,209 148,708 192,011 

25 82,591 92,201 102,928 109,773 119,049 132,900 171,600 

30 74,936 83,655 93,389 99,599 108,015 120,582 155,695 

60 49,882 55,686 62,166 66,300 71,902 80,268 103,641 

360 14,909 16,644 18,581 19,816 21,491 23,991 30,977 

480 12,164 13,579 15,159 16,167 17,533 19,573 25,272 

600 10,379 11,586 12,934 13,794 14,960 16,700 21,564 

720 9,112 10,173 11,356 12,112 13,135 14,663 18,933 

1440 5,543 6,188 6,908 7,368 7,989 8,919 11,516 

Precipitação máxima diária anual (mm) 

 
98,108 117,007 135,136 145,565 158,601 176,185 216,819 

 

A partir dos valores das intensidades 

das precipitações máximas, foram ajustados 

os coeficientes das relações IDF pelo método 

dos mínimos quadrados. Considerando os 
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parâmetros obtidos na regressão não linear, a 

equação de chuvas intensas para o município 

de Mossoró - RN pode ser escrita sob a forma 

da Equação 8. 

 

  724,0

159,0

786,9`

167,836






t

TR
i , 997,02 R  (8) 

 

em que: i= intensidade de chuva (mm/h); 

TR= período de retorno (anos); t= duração da 

chuva (minutos); R
2
= Coeficiente de 

determinação. 

 

CONCLUSÕES 

 

A análise mostrou que a distribuição 

Gumbel, frequentemente, usada no cálculo de 

precipitações extremas representou 

adequadamente os dados, sendo significativo 

para todos os testes de aderência utilizados. 

Foi obtida uma equação empírica que 

representa a intensidade-duração-frequência, 

para precipitação máxima da cidade de 

Mossoró - RN, que pode ser usada em 

projetos hidráulico/hidrológicos. 
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