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S DE PROBABILIDADE DE 

INTENSIDADE M~XIMA PARA PIRACICABA, 

Autora: Maristela Reis Dellalibera Piccinini 

Orientador: Prof.Dr. Luiz Roberto Angelocci 

RESUMO. 

Com o objetivo de determinar a distribuiç&o de 

probabilidade das alturas pluviométricas máximas, em 

durações de tempo variadas (15 , 30 , 60 minutos, 24 horas 

e anual), para cada mês do per iodo oU.tubro a março e no 

ano. para Piracicaba, sp, foram testados os modelos de 

distribuição "Normal" e "Gama", com dados obtidos atrôvés 

de pluviog:camas diários de um periodo de 33 anos. As com-

parações foram feitas através dos testes Kolmogorov-Smirnov 

e Lilliefors, com nivel de significãncia de a = 0,05. 

Os resultados obtidos indicaram que as duas 

distribuições podem ser utilizadas, sendo que a Gama 

apresentou u.m menor desvio na maioria dos casos, qU.ando se 

consideram periodos mensais, e a Normal para periodo anual. 

Considerando a altura minima de 8 mm em 15 minutos. cor-

respondente ô. uma intensidade máxima de 0,533 mm .. /min, en-

controu-se uma probabilidade de ocorrência elevada para os 

meses de dezembro (84,8%) e fevereiro (89, ::<?~) . Para altura 

pluviométrica igualou maior que 20 mm em 1::) mixnJt,os. en-
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contraram-se uma probabilidade de 16, 2~~ em dezembro e 8% em 

janeiro. Para o ano e para valores de altas intensidades, 

como 15 mm em 15 minutos, a probabilidade é bastante alta 

(87,1%), sendo de 69,5% para 20 mm/15 minutos e 87, 5:)~ para 

25 mm./30 minut,os. Para valores em 24 horas. encontrou-se 

probabilidades de 16.5% e 18,2% nos meses de dezembro e 

janeiro, respectivamente. 

iguais ou superiores a 55mm. 

para alturas pluviométricas 
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PROBABILITV DISTRIBUTIONS OF MAXIMUM INTENSITY 

PRECIPITATIONS FOR PIRACICABA, SP 

Author: Maristela Reis Dellalibera Piccinini 

Ad.viser: P:r'of. Dl'. Luiz Roberto Angelocci 

SUMMARY 

With the objective of determining the maximum 

intensity precipitation distributions. for different time 

intervals (15: 30: 60 min: 24 h and 1 year), for each month 

of the October-March period, for the yea:r', for' the 

county of Piracicaba, SP, normal and gamma distributions 

were used as statistical models. Data used were obtained 

from daily pluviograms colleted over 33 years. Comparison 

was made through Kolmogorov-Smirnov and Lilliefors tests, 

with a s ificance level of 0,05. 

Results indicate that both distributions can 

be used, although the gamma distribution has presented the 

smallest deviations in most cases of monthly periods, and 

the Normal distribution for the yearly period. Considering 

a minirm.lm valu.e of 8 mm in 15 min, which correspcmds to an 

intensity of 0.533 mm/min, a high occur:r'ence ifIas found for 

t,he months of Decernber (84.8%) ô.Dd February (89. 5;7{,). For 

values equal to 01' great,er t,han 20 mm in 15 min, a 

probability of 16.2% was found for December. and 8% for 
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January. For the year and for high intensities, like 15 mm 

in 15 min, probability is very high (87.1%). being 69.5% 

for 20 mm/15 min and 87.5% for 25 mm/30 mino For 24 h 

values, probabilities of 16.5% and 18.2% were found for the 

months of Decembe:c anel ,January, respecti vely, for the 

rainfall equal to or grea ter t,han 55 mm. 
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1. INTRODUÇÃO 

A distribuição das precipitações pluviais no 

espaço e no tempo é um fator import,ante para o planejamento 

das atividades produtivas. Conhecendo-se a relação entre 

intensidade, duraçào e frequência, pode-se utilizar os 

dados nos trabalhos de Hidrologia para resoluções de 

problemas como dimensionamento de vertedouros de redes 

pluviais, erosão, enchentes e estudos hidrológicos em 

geral. 

Devido a importância do conhecimento sobre o 

regime de chuvas intensas para as atividades agricolas e 

ClVlS, são ehcontrados na literatura trabalhos diver-

sificados sobre esse tema no Brasil. Podem ser citados a-

queles elaborados por PARIGOT DE SOUZA (1955), sobre pos-

sibilidades pluviais de Curitiba em relação a chuvas de 

grande intensidade: PFAFSTETTER (1957), sobre chuvas inten

sas no Bra.sil ~ OCCHIPINTI &. SANTOS (19615), eobre máximas 

intensidades de chuvas na cidade de São Paulo e BANZATTO 

(1973) sobre estimativas das precipitações máximas pro

váveis no Estado de São Paulo. 

O presente trabalho tem como objetivo a de-
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terminaçao das distribuições de probabilidade de ocorrência 

de precipitações de intensidade máxima com várias durações, 

procurando-se a melhor técnica estatistica em função de 

dados diários obtidos no posto agrometeoro16gico da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", em Piracicaba, 

S~o Paulo, utilizando-e;e uma série de 33 anos. 



2_ REVISÃO DE LITERATURA 

A utilização de modelos estatisticos na 

distribuição de probabilidade de precipitação em per iodos 

diferentes (semanal ã anual) para dados agrupados. vem sen-

do estudada no decorrer do t,empo por diversos autores, 

BARGER &: THOM (1949) estudaram .9.6 distribuiçêies de frequên-

cia dos dados compreendidos entre uma e dezesseis semanas. 

observando que para periodos pequenos. como até qU.9.tro 

semanas. o aspecto da curva sugere uma exponencial negativa 

do ajustamento e. a medida que aum.enta o per iodo, a tendên-

cia da curva é ser unimodal assimétrica, para depois se 

aproximar da curva normal. Em função dessas caracteristicas 

aqueles autor'es usaram a distribu.içã.o gama, cu.ja curva 

admi t,e tal flexibilidade. Para a estimaç6.o dos param.et,ros 

os aut.ores desenvolveram um método aproximado. Já FRIEDMAN 

& JAMES (1957) fizeram um est,udo det,alhado da estimativa de 

probabilidade de precipitaçào pluvial. Quanto ao uso da 

distribuição gama. obtiveram as mesmas conclusôes de BAHGEH 

& THOM. Os autores. estudando o tamanho da amostra. <9.cham 

que para que esta se,j a :r'epresent,at,i 'lIa S6.0 necessár los no 

mínimo :30 anos. 

WAVER & MILLER f196Bl efetuaram um trabalho e 
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mostraram que a distribuiçao gama se ajusta bem para 

representar dados de precipitação. STROMMEN & HORSFIELR 

(1969) publicaram através do Depart,amento de Precipi t,ação 

Pluvial dos Estados Unidos. tabelas de probabilidades de 

precipitação mensal para Estados. utilizando a 

distribuição gama. Foi empregado o processo aproximado de 

Thom nas estimativas dos parâmetros e não fizeram referên-

cia sobre o teste de a~iustamento. Os autores deram impor-

tância somente a discussão dos resultados não dando ênfase 

a metodologia usada. 

,Já AMARAL (1968) publicou uma tabela que for-

nece as p:r'obabilidades de diferentes quantidades de chllVét 

em periodos de cinco dias para a cidade de Pelotas, RS. O 

autor não apresentou detalhes teóricos a respeito do método 

adotado na elaboração da referida tabela contida no traba-

lho. ELLIS (1972) estudando dados de precipitação de 

Manaus. AM, obteve um bom a,justamento dos dados anllais à 

dist.ribu.ição normal. No estudo dos dados mensaiE~ empregou a 

distribuição gama, devido ao aspecto assimétrico da curva. 

verificado através do teste de Kolmogorov-Smirnov. 

VIVALDI (1973) estudando ()S (16~(lc}s 

pluviométricos de Itaguai, RJ, deu ênfase aos aspectos 

teóricos dos métodos utilizados na obtenção das estimativas 

dos parâmetros. O autor concluiu que o método da máxima 

verossimilhança é mais eficiente. 
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FRIZZONE, J.A. ( 1979) , calculou as 

precipitaçoes dependentes para a região de Viçosa em pe

riodos de 5 a 30 dias, utilizando dados de 30 anos (1949 -

1978), usando como modelo est,atíst,ico a distribuçào ge.ma 

incompleta. Os resultados mostraram que esse modelo pode 

ser usado para se estudar a distribuiçao das precipitações 

em períodos de 5 a 30 dias, na referida região. 

Alguns autores, como PORTO; HANCOCK; BARROS 

( 19(9), ARRUDA & PINTO (1980) e VALDEVIESCO-SALAZAR (1985) 

utilizaram a distribuição gama incompleta, obtendo bons 

resultados e mostrando a eficiência do modelo no ajuste dos 

dados utilizados. 

As citações acima referem-se ao estudo do me

lhor método estatistico a ser empregado quando o objetivo é 

a determinaçao das distr~buições de probabilidade de 

prec ipi t,açã.o , sendo que a conclusão que a maior parte 

chegou é que as distribui s gama e normal sào as que 

oferecem resultados mais satisfatórios. 

Um dos trabalhos sobre chuvas intensas no 

Brasil é o ap:r'esentado no livro de PFAFSTETTER (19157), 

utilizando dados registrados em pluviógrafos de 98 postos 

de serviços de meteorologia do Ministério da Agricultura. 

Foram analisados os períodos mais intensos de cada chuva, 

definidos pelas precipitações máximas observadas em diver-

sos int,ervalos ele t,empo ou "duração". Foram consideradas 

somente as precipitaçOes m.áximas com 5 min, 15 min, 



6 

30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h. 14 h, 24 h e 48 h de duraçso 

que excederam as al turas de 8 mm, 15 mm, 20 mm, 21:) mm, 30 

mm, ;35 mm, 40 mm, 47 mm, 51:) mm e 70 mm, respectivamente, 

para esses intervalos de tempo. Como em geral as chuvas 

intensas não apresent,am precipit,ação que excedam os limites 

mínimos fixados para todas as d.uraçôes, foram anotada,s na 

média., aproximadamente 10 chuvas por ano de observaçào em 

cada posto. Foi feita análise de frequência, definindo-se o 

tempo de ocorrênc ia através do método "Californiano". p(n~ 

entender que era o mais simples e preciso. o tempo de 

recorrência ( T ) foi calculado a partir da expressão: 

T -= n 
m 

onde n é o número de anos de observaçê,o e fi é o numero de 

ordem das precipitações numa série decrescente de valores. 

A probabilidade P de uma precipitaçào com tem-

po de recorrência T ser igualada ou excedida em um deter-

minado ano é o inverso de T, enquanto que a probabilidade J 

de "luna prec ipi t,açào com tempo de recorrénc ia T ser igua,la.da 

ou exc~edida uma vez num número qualquer de anos n, foi 

definida por PFAFSTETTER como: 

Através da representação gráfica, aquele autor 

fez ajustamento de fórmulas empíricas para definir 

precipitações máximas em função da duração e do tempo de 
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recorrência para cada localidade. 

GARCEZ ( 1967) refere-se a importância da 

prática do estudo das precipitações intensas e ao interesse 

do conhecimento da relação entre intensidade. dura.ção e 

frequência, sendo citadas as equações obtidas para algumas 

cidades brasileiras, mas sempre sendo baseadas na 

metodologia empregada por PFAFSTETTER em Chuvas Intensas do 

Brasi 1. 

Parigot de Souza l , citado por GARCEZ (1967) 

obteve a seguinte equação para a cidade de Curitiba 

utilizando um período de 31 anos 11921 - 1951): 

i "" 
1239. TO,;).!) 

(t+20) O,H 

Utilizando a mesma metodologia, OCCPHIPINT & 

SANTOS (1965) , citam que nos trabalhos trabalhos 

hidrológicos em geral interessa não somente ao conhecimento 

das máximas precipitações observadas nas séries históricas 

mas, principalmente. prever com base nos dados observados e 

valendo-se dos princípios de probabilidades. quais as 

máximas precipitações que possam vir a ocorrer em uma certa 
,\ 

localidade. com determinada frequência. Obtiveram para a 

cidade de São Paulo para durações maiores que 60 minutos. 

l_ PARIGOT DE SOUZA - Possibilidades pluviais de Curitiba 

em relação a chuvas de grande intensidade - Revista 

n~ 27. Julho de 1955. 
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num período de 37 anos (1928 - 1964) a seguinte equaçeo: 

onde i é a intensidade máxima média (mm/h), t a duração (em 

minutos) e T periodo retorno (em anos). 

BANZATTO (1973), com o ob,jetivo do estudo de 

possiveis relações entre as precipitações máximas prováveis 

de duração de um dia, com as de 24 horas e com 

precipitações de menor duração. assim como seus reflexos 

sobre valores de vazão de enchentes em Etlgumas bac ie.s 

hidrográfice.s seleC~lonadae • procurou eetimar 

precipitações máximas prováveie com duração de um dia para 

o Eetado de São Paulo. opt;:mdo pelo uso da distribu.ição de 

valores extremoe, proposto por GU.mbel, apresentando um es-

tudo teórico de trabalho desta distribuição. 



9 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Coleta de Dados 

A base de dados para a~iustament,o dos modelos 

apresentados neste trabalho constitui-se de uma série de 33 

anos de intensidade máxima de precipitação, sendo esta ob

tida através de pluviogramas, onde procurou-se identificar 

a inclinação máxima em durações diferenciadas (15. 30. 60 

minutos, 24 horas e anual). representando a aI t1.1ra 

pluviométrica por unidade de tempo no período conside:t·-ado. 

ou intensidade da chuva. 

A utilização de 15 minutos. foi devido a 

trabalhos pUblicados de índices de erosividade da chuva qu.e 

indicam que tempos superiores são os mais intimamente 

relacionados com a velocidade máxima de enxurrada. Barnett 

(1958) concluiu que a intensidade máxima em 60 minutos foi 

a que apresentou maior coeficiente de correlação com 

erosi vidad.e. 

Os dados foram obtidos através de registros 

diárioe; de pluviógrafos de bóia ma.rca. F·.uess. no período de 

outubro a março, devido aos outros meses a incidência de 

chuva ser bem menor. aparecendo mlJi tos dias consecut i vos 
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sem chuva. dificultando desta maneira a análise es-

tatística. Dos dados do período estudado formam 

selecionados os máximos de cada mês e ano, além da inten

sidade máxima anual para cada ano. Foram determinadas as 

probabilidades de ocorrência de valores iguais ou maiores 

para as altura pluviométricas máxima nas di verEH3.s d.u.paçOes 

para Piracicaba. SP. utilizando as distribuições gama para 

os dados mensais e normal para os dados anuais. Foram 

u.tilizados três níveis comuns 18. 15 e 20 mm) para todas a.s 

durações. sendo adotados niveis adicionais maiores (25, 30, 

55 e 70 mm) com aumento da dU.raçào. O pluviógrafo 

situado no Posto Agrometeorológico da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", de Piracicaba, tado de Sào 

Paulo, que possu.i como coordenadas geográficas: latitude 

22° 42' Sul. longitude 470 38- Oeste e altitude 546 metros. 

O período de registro analisado foi de 1956 a 

1990. sendo que no ano de 1973 nào houve registros. 

3.2. Distribuicões 

Os dados de precipitação de intensidade máxima 

foram testa.dos pa.ra verifica.:r' o seu ajustamento com reI 

as distribuições "normal" e "gama" mediante a utilizaçào 

dos test,es de aderência KOLMOGOROV-SMIRNOV p LILLIEFORS, 

utilizando nível de significância a = 0,05. 
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Definição: A variável aleatória x, que toma 

todos os valores reais O) < x < 0), tem uma distribuição 

normal (ou Gaussianai caso fdp for da forma: 

f{x) ;: 

Na distribuição norma.l os parâmetros são média 

Cu) e variância Cd) que devem satisfazer as condições de 

a > O sendo estimadas através dos dados 

das amostras, ou seja: 

e obtemos a variável reduzida (Z), no limi t.e superior da 

classe, segundo Thom (1966) e Arruda e Pinto (1980). 

Se x tem distribuição normal de média O (zero) 

e variância 1, N: i 0.1 ). essa. dist,:r'ibuiç~â.o é c:hamacla de 

normal reduzida ou padrão. 

Sua fdp é dada por: 
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f(z} = 

e a funçao de distribuição de probabilidade é dada por: 

cujos valores encontram-se tabelados. 

x 

F{x) f 1 e .dz --. 
-'" 121f; 

Como: F(x) - P (2 s: x) , temos: -

~ :z6 ~ -~ -~ 
P{X~~Z~X2) = f 1 

8 
-"2 .dz == f _1_.8 2 .dz - f 1 

.8 2 -- . 
xt 

.,j2n -'" J2i" -«> \/211: 

'" F(xa) - F{xJ 

3.2.2. Distribuição Gama 

Definição: Se x e uma variável aleatória 

continua. que tome somente valores não ivos, diz-se 

que x tem uma distribuiçào de probabilidô.de gama, se sua 

fdp for dada por: 

r{x} 
Xl'-l • e -x/~ 
p,., y (r) 

Citado por Arruda e Pinto (1980). sendo: 

o ( X <00 ~>o e y>O 

onde: 



tanto: 

r(k+l) ;::;; f x Jr • e-X. dx 
<') 

K!. se k é inteiro e não negativo. 

A média e a variância são: 

13 

Os parâmetros da distribuição gama são. por-

P ;;;; paramet,ro de escala 

y ;;:: pa:rametxo de forma 

3.2.2.1. Estimativa de Parâmetros, e ~ 

Sejam m e S2, respectivamente a estimativa da mé-

dia e variância obtidos a partir dos dados, isto é. 

onde fo(x) é a frequência observada da classe de valor 

central x, segundo Johnson & Kotz (1970). 

Estimativa dos parâmetros através do Método 

dos momentos: 

As estimativas de ~ p 0 são as soluções dos 
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seguintes sistemas de duas equaçoes com duas incógnitas 

('Y e ~) 

t ... m 
1 

3.3. Cálculo da frequência teórica 

Neste caso não há fórmula para o cálculo das 

frequências teóricas~ utiliza-se tabela da distribuição 

gama, que fornece o valor da função I(u,p), chamada função 

gama incompleta e que se encontra tabelada, Karl Pearson, 

(1965) . 

onde, 

1 
I(u,p) ,. r{p+l) 

~ f · ti -v • vJ> • dv 

p:: Y-l 

u= 

x limite superior dos intervalos de classe. 

Justificativa: A função da distribuição gama é 
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x 

F{x) ;;f~l-
" ~y. I' {y) 

Fazendo: 

v ::::: t 
1- t '" ~.v -dt ::: f).dv 

se t - O => v - O - -

se t - x => v - _-1L.. - -

1,3 

Portô,nto: 

F{x) 

x 
1 

- 1 f v'1-1 e. -v • dv 
- I'{y) 

() 

Observa-se, agora, que as int,egrais dô's 

expreSSóes (1) e (2) diferem somente pelo limite superior 

de integração (Arruda e Pinto. 1980), Porém. se: 

p:::; "1-1 

e 

U ::::: x 

temos: 
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:: x 
1 

e consequentemente as integrais (1) e (2) coincidem, 

proposta por Pearson (1922). citado em Johnson e Kotz 

( 1970) . 

3.4. Teste de Kolmogorov - Srmirnov 

Este teste foi introduzido por Kolmogorov 

(1933), citado por CAMPOS (1983) para adaptaç/lo de uma 

especifica e bem conhecida distribuição F(x). a dados 

provenientes de uma distribuiç:ão desconhecida Fo (x) . 

A hipótese de nulidade especifica alguma 

distribuição F(x). Uma amost,:t'a Xl, .x;z • x:n é retirada 

de alguma população cuja distribuição Fb (x) é desconhecida, 

estabelecendo-se o confronto com Fex) para verificar se é 

:r-azoável estudar os dados através desta, admitida como ver-

dadeira função de distribuição da amostra conside:r-ada. 

Sua vantagem sobre o teste X2 é que ele pode 

ser aplicado, sem restrição, para pequenas amostras. Além 

disso, ele trata dados individualmente, não perdendo infor-

InaçCles devido a agrupamentos, como ocorre no teste X2 
• 

Na maioria dos casos. ele é mais poderoso do 

que o teste X2
• pr incipalmente no c~aso de pequenas 

amostras. 

Conside:rando: 

F(x) = proporçao de valores esperados ~ x 
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S(x) - proporção de valores observados ~ x 

Fo(x) - verdadeira função de distribuição de x e que nos é 

desconhecida. 

Define-se: 

D;;;; Sup I F(x} -S(1) I 

Observe-se que S(x) é uma função empírica de 

distribuição e é estimado de Fo(x). 

Si == k 
n+l 

onde k é o número de observação. 

Rejeita-se a hipótese dos dados serem ajus-

tados pelas distribuições sempre que D.2. d, onde d é o 

valor obtido em tabela em função do tamanho da amostra e um 

nível de sigificância de 0,05. 

Portanto: 

para n - 33 d - 0,238 

para n - 32 d - 0,234 

para n - 31 d - 0,231 

3.5. Teste de Lilliefors 

Para se testar normalidade. Lilliefors (1967), 

citado por CAMPOS (1983), introduziu uma modificação no 

teste Kolmogorov-Smirnov ampliando o seu uso aos casos em 

que a média e a variância não são previamente 

especificadas, mas, sim, est,imadas, através dos dados das 

amost:t-'ae, ou seja, IJ. e S2 e obtenl0e a variá.vel reduz ide. Zi. 
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A aceitaçao de Ho não significa que a 

distribuiçao padrão seja normal, mas apenas nos indicél. que 

esta é uma razoável aproximaçao da dist.ribu.içe.o des-

conhecida. 

Desde que a variável média e a variância nao 

foram especificadas, mas sim estimadas, os limites 

superiores da distribuiçao de D (bilat.erél.l) do t.este de 

Kolmogorov-Smirnov não são apropriados, sendo indicados os 

limit.es superiores aproximados do t.este de Lilliefors. 

D ;;:; Sup I F(z} -S(i} I 

Os valores de F(Zi) sao obt.idos na t.abela dos 

limit.es superiores da distribuição normal reduzida, 

Pc [Z ~ z ] = a. 

Observe-se que 8(Zi) é uma função empirica de 

dist.ribuição e est.imada de F,,(x). 

Si = k 
..0+1 

onde k é o número de observação. 

o test.e é verificado at.ravés de: 

Ho; ~Fo vs Ha: F'" F 

Com n > 30 e a = 0,05 verificamos na t.abela 

de limites superiores para o teste de Lilliefors o valor: 
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d::::: 0,886 
{E. 

Para testarmos. ao nivel a de significância, 

para pelo menos um valor de x, rejeitamos Ho se D2. d. 

n - 33 d - 0.154 - -

n - 32 d - 0,157 - -

n - :31 d - 0,159 -- -

/ 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tabela 1 mostra as estimativas obtidas para 

os parámetros das funções de distribuições de probabilidade 

norma.l (média e desvio padrão) e gama (gama e beta), nos 

meses de outubro a março e anual nas durações de 15 mino 30 

min, 60 min, e 24 horas. 

As tabelas de números 2 ã 25 mostram as fre

quências observadas, observadas acumuladas, a máxima dis

táncia entre F(x) e S(x), as frequências relativas e as 

estimadas pelas distribuições normal e gama para cada mês 

(outubro a. março) e duração (15. 30. 60 minutos, 24 horas)" 

Ao final de cada conjunto de tabelas referentes a um deter-

minado mês. são mostrados os gráficos correspondentes 

(figuras 1 ã 24) de frequência relativa em função da altura 

pl uviométr'ica. 

As tabelas de números 26 à 29 mostram as fre

quênc ias anuais observad.as, observadas acumuladas. a máxima 

distância entre Fex) e S(x), as relativas A as estimadas 

pelas distribui normal e gama. pe.ra cad.a duração. As 

figuras número 25 à 28 mostram estes resultados de forma 

gráfica. 

Verifica-se que os dados de precipitação 
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de intensidade máxima nas várias duraçCies ajustam-se 

perfeitamente tanto à distribuição normal como ã distri-

buição gama, quando comparad()s pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, sendo verificado que nos meses de janeiro, para 

í:1uraçâ.o de 15 minutos, e março, para duraçôes de 30 e 60 

minutos, houve um desvio maior em relação à frequ.ência 

relativa na dist,ribuição normal e quando compa.rados pelo 

teste de Lilliefors. encontramos D > d, rejeitando Ho, ou 

seja, os dados nâo podem ser estimados através da 

distribuição normal. Para os demais meses verifica-se uma 
\' 

proximidade mui to gl"ande em relação ã frequência relativa, 

a qual foi evidenciada pela comparação dos desvios obtidos 

em rele.ção aos . valores de tabela dos testes de aderên-

cia Kolmogorov-Smirniv e Lilliefors, mostrando desta forma 

um ajuste mui to bom aos dados _ t:vlesmo sendo os desvios mui to 

próximos, quando se comparam as duas distribuiç~ôes, ()corre 

uma tendência de menores desvios (83 % dos casos) na 

utilizaçâo da gama para os meses nas diversas duraçôes, 

enquanto que no período anual a normal mostra uma tendência 

de menores desvios (75 % dos casos). Em três casos (ver 

figuras 13, e 23) as diferenças entre as frequências 

observadas e as estimadas pelas distribuiçôes grandes para 

os valores de altura pluviométrica menores (em torno de 10 

mm) para d.ureçi'Jes de 15 a 60 minut,()s, com as maiores 

diferenças ocorrendo para a distribui nor'mal. 

As tabelas 30 e 31 mostram a probabilidade de 



22 

ocorrência de valores iguais ou maiores para as alturas 

pluviomét,ricas 

Piracicaba, SP. 

máximas nas diversas dt~rações para 

Assumindo-se que as alturas plu.viométricas a 

partir de 8 mm em 15 min representam uma chuva intensa 

(0,5;33 mmímin) observa-se que para t,odos os meses en

contram-se uma probabilidade significat,iva, sendo que para 

os meses de dezembro, janeiro e fevereiro encont,ramos uma 

61,7 e 

85,9%. Mesmo para uma intensidade bastante elevada. como 20 

mm em 15 min, encontra-se uma probabilidade aI ta, Ol1 a 

16,2/; em dezembro e 8/; em ,janeiro e 6,6% em fevereiro. 

Para valores em 24 horas. encontra-se uma 

probabilidade de 16,5% e 18,2/.~, respectivamente, nos m.eses 

de dezembro e janeiro, para alturas pluviométricas iguais 

ou superiores a 55 mm. 

Para o ano e para valores de altas intensida

des. como 15 mm em 15 mino apresentam probabilidade 

tant,e aI ta ( 87 , 1% ), como também 20 mm/15 min ( 69 , 5/~ ), 20 

mrn/30 min (87,5/;), sendo importante sua cons no 

planejament,o do controle da erosão, dimensionamento de 

pluviais e vertedouros etc. 
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Tabela 1 - Estimativas dos parâmetros das funçoes de 

distribuições de probabilidades normal (média e desvio 

padrão) e gama (gama e beta), nos meses de outubro a março 

e anual nas durações de 15 min., 30 min., 60 mino e 24 

horas. 

DI.:lX'acoee Param. OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ANUAL 

\À 10.88 8.80 16.28 13.18 13.60 10.02 19.63 
16 m:1n. cr 15.13 2.78 8.73 8.02 4.82 2.815 6.39 

é 4.31 8.315 6.16 4.77 8.63 14.30 13.13 
2.47 1.03 2.98 2.76 1.68 0.07 1.49 

~ 12.86 14.16 20.08 16.88 21.06 17.97 29.47 
30 m:1n. O 8.64 8.37 10.02 7.31 6.34 9.31 7.0J. 

Y 3.87 4.915 4.61 8.61 8.38 2.66 17.87 
~ 3.32 2.66 6.00 2.68 3.36 6.70 1.87 

\.J. 14.44 17.68 26.015 21.96 22.09 115.49 315.82 
80 m:1n. á 7.44 9.14 13.151 6.68 10.87 9.46 9.12 

Y 3.78 3.74 3.43 8.69 4.26 2.66 12.28 
~ 3.63 4.73 7.29 3.30 6.16 15.60 2.34 

U 31.36 32.96 41.61 41.89 41.89 315.76 82.36 
24 hor. C5 16.43 14.88 18.33 16.60 18.80 16.90 13.77 

Y 4.13 6.015 8.68 4.91 4.91 6.06 20.61 
(3 7.69 8.152 8.36 8.48 8.46 7.07 3,04 
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Tabela 2 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

Foac ), relativas i' , 
ol ) e as estimadas a partir das 

distribuiçOes normal e gama, para o mês de out,ubro, e 

duração de 15 minv.t,os 

Diatrib'l.'.liçe.o normal Distri uição ama 
CLASSES Fo Fo Si F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

~,7:-- 5.4 4 4 O,~~76 0,1562 3,63 0,0386 O, ~3Et 4.55 0,0204 
-

5.41-- 9,1 ~~ ~5 0,4412 0,4090 8,34 0,0322 0,443 10.07 0,0018 

9.~1-- ~2.8 9 24 0.7059 0.6664 8,49 0.0395 0,714 8,94 0.008~ 

12.81-- 18,5 5 29 0,8529 0,8749 13.87 0.0220 0,875 5.31 0.0221 

16,51-- 20,3 ~ 30 0.8624 0.9699 3.~3 0.0875 0,949 2.44 0.06136 

20,31-- 24.0 3 '(33 0,8706 0,9953 0.83 0.0247 0,973 0,79 0.0024 -

Tabela 3 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foac ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuiçôes normal e gama, parô. o mês de outubro, e 

dV.ração de 30 minutos 

Diatribuiçao norma1 Diatribuioão ama 
CLASSES Fo Fo Si F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

2,31-- 7,0 7 7 O,2~2~ 0,18673 4.29 0,0254 0,182 5.82 0.0301 

7,01-- 1~.7 8 15 0,4545 0,42957 7.73 0,0259 0.495 10,02 0,0405 

11.71-- 16,4 9 24 0.7273 0,70540 8.86 0,0219 0,747 8,06 0.0197 

16.41-- 21,1 3 27 0,8182 0,89616 6.10 0,0780 0.889 4,54 0,0708 

2~.11-- 25,8 4 31 0,9394 0.975~4 2,52 0,0357 0,955 2,11 0.0156 

25.81-- 30,5 1 32 0,9697 0,99542 0.65 0.0257 0.977 0.70 0.0073 
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Tabela 4 Freguências observadas ( Fo ), acumuladas 

Foae ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuiçDes norm.al e gama, para o mês de outubro e 

dU.raç:ào de 60 minutos 

I I 
Dietribuiç&o normal Dietribuição &m& 

CLASSES Fo Fo Si F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 
&0 

2,6\-- 7.6 7 7 0,2069 0,1.81.41. 4.1.8 0,0246 0,176 6.80 0.0299 

7,6j-- 1.2,6 9 16 0,4706 0.41293 7.64 0,0677 0.400 7.17 0.0706 

1.2,8\-- 1.7,9 7 23 0,6766 0.68082 0.84 0.0043 0.730 1.0,66 0,0636 

1.7,9\-- 23.1. 4 27 0.7941. 0.87697 6,47 0.0829 0.877 4.70 0.0829 

23.1\-- 28.2 6 32 0.9412 0,96866 3.02 0.0274 0,948 2,27 0.0068 

28.2\-- 33.4 1 33 0.9706 0.99461 8.86 0.0240 0.976 0.86 0.0044 

Tabela 5 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Fase ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal P. gama, pare. o mês de olJ.tubrCl e 

duraç1:io de 24 horas 

Dietribuiçao normal Distribuição ama 
CLASSES Fo Fo Si F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

4.1.1-- 1.4.7 4 4 0,11.76 0.1.3136 3,04 0.0138 0.106 3.47 0.01.26 

14.71-- 24,2 7 1.1. 0.3236 0.32276 6.32 0.0008 0,370 8.48 0,0466 

24.2\-- 34.2 12 23 0.6766 0.671.42 8.21 0.1.061 0,636 6,76 0.0416 

34.2\-- 44,3 3 26 0,7647 0.79964 7,63 0,0346 0.819 6.07 0.0643 

44.3\-- 64.4 2 28 0.8236 0.931.88 4.37 0.1084 0.918 3.27 0,0896 

64.4:-- 64.6 6 33 0,9706 0.98422 1..77 0.0136 0.963 1..49 0.0076 
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Tabela 6 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

Foac ), relativas Si ) e as estimadéu=~ ét pô.rtir dô.E; 

distr'ibuiç5es normal e gama, para o mês d.e novernbro e 

duração de 15 minutos 

Dietribuioao normal Dietri í>uiOlio ~ama 
CLASSES Fo Fo Si F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

3.51-- 5.4 5 5 0.1515 0.12507 2.97 0.0264 0.1.30 4.1.6 0.021.5 

5.41-- 7,3 7 1.2 0.3636 0.32635 6.44 0.0373 0.368 7.62 0.0044 

7,31-- 9.2 5 17 0,51.52 0.59095 8,48 0,0758 0.627 8.03 0.11.1.8 

9,21-- 1.1,1 10 27 0.81.82 0.821.21. 7.38 0.0030 0.814 5,98 0.0042 

11.11-- 13.1 3 30 0.9091 0.94844 4.07 0,0393 0.91.2 9,12 0,0029 

13.11-- 15.0 2 32 0.9697 0.98982 1..32 0,0201 0,938 0.78 0,0337 

Tabela 7 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foa.c ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribu.ições normal e gama, para o mês ele novembro e 

duração de :30 minutos 

DietribuioSo norma1 Dietribuiolio ~ama 
CLASSES Fo Fo Si F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

5.61-- 10.5 12 12 0.3636 0.28095 8.15 0.0627 0,316 10.11 0,0478 

1.0.51-- 1.5,4 8 20 0,8081 0.57534 9,42 0,0308 0.633 10.14 0.0289 

15.4/-- 20.3 7 7 0,8182 0,83147 8.20 0.01.33 0.941 8,86 0.0228 

20,31-- 25.2 3 30 0.9091 0.95418 3.93 0.0451 0.939 3.14 0,0299 

25.21-- 30,1 1 31 0.9394 0.99379 1.27 0.0544 0.968 0,93 0,0285 

30.11-- 35.0 1 32 0.9697 0.99944 0.18 0.0297 0.949 0,61 0,0207 
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Tabela 8 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

Foac ), rele.tivas Si ) e as estimadas a pe.rtir de.s 

distribuiçoes normal e gama, para o mês de novembro e 

duração de 60 minutos 

D:1.etr:1.bu.:i..çao ormal D:1.etr:1.bu.:1.ção ~ama 
CLASSES Fo Fo S:1. F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

6,21-- ~2,2 ~~ ~~ 0.3333 0,27769 6.66 0.0667 O,3~~ 9.96 0.0223 

12.21-- ~8.2 9 20 O,606~ 0.62392 7.88 0.0821. 0.693 9.02 0.01.31 

18.21-- 24.2 7 27 0.8~82 0.76~14 7.69 0,0670 0.793 8.40 0.0262 

24,61-- 30.2 1. 28 0.8486 0.9~620 4.96 0,0677 0.906 3.68 0.0666 

30,21-- 36,3 1 29 0.8788 0.97882 2.00 0.1.000 0.968 ~.70 0,0792 

36,31-- 42,3 3 32 0.9697 0.99609 0.66 0.0264 0.977 0.61. 0,0073 

Tabela 9 Frequências observade.õ ( Fo ), acumu.lade.s 

), relativas ( Si e as estimadas a partir das 

distribuições normal e game~, pare. o lIlês de novembro e 

duração de 24 horas 

D:i.etr:i.bu.:i..çao normal D:i.etr:i.bu:i.ção ama 
CLASSES Fo Fo Si. F(x) NF(x) D F(x) NF{x) D 

ao 

9,2;-- 20.7 7 7 0.2~2J. 0,20326 4.82 0,0088 0.208 6,66 0,0041 

20,7;-- 32.2 9 ~6 0.4848 0.48006 8,86 0.0047 0.640 1.0.62 0.0662 

32,21-- 43.7 ~1 27 0.8~82 0.76730 9.1.9 0,0609 0.792 8.06 0.0262 

43.7;-- 65.2 3 30 0.909~ 0,93574 6.39 0.0266 0.920 4,1.0 0,0109 

66,21-- 66.7 O 30 0.9091 0.98965 1.61. 0.0806 0.966 1,44 0.0569 

66.7;-- 78.3 2 32 0.9697 0.99599 O,2~ 0,0263 0,966 0,32 0.0~47 
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Tabela 10 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

Foac ), relativas Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, para o mês de dezembro e 

duraç~o de 15 minutos 

D1et~1bu19ao norma1 D1et~1bu19;§.O &:ma 
CLASSES Fo Fo S1 F(x) F(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

4.31-- 8.6 5 5 O,l.5l.5 0.l.6l.08 3,50 0.0096 0.l.52 4,86 0.0005 

8.61-- l.2,6 l.0 l.5 0,4545 0.34826 5,99 0.l.062 0.369 7.67 0,0565 

l.2,61-- l.7.3 5 20 0.606l. 0.6179l. 8.63 0.0l.l.8 0.670 8,70 0,0639 

l.7,31-- 2l..6 7 27 O,8l.82 0,82639 6.67 0.0082 0,838 5,38 0.0l.96 

2l..61-- 26.0 l. 28 0,8485 0.94406 3,77 0,0956 0,927 2,85 0.0785 

26,01-- 30.3 4 32 0.9697 0.98745 l.,39 O,Ol.78 0.963 l.. l.5 0,0067 

Tabela 11 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foac ), relativas Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições no:r'mal e gama, para o mês de dezembro e 

duração de 30 minutos 

Diet~1bu19ao normal. D1st~1bu19;§.O &:ma 
CLASSE8 Fo Fo 81 F(x) F(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

4.31-- l.0.7 6 6 0.l.8l.8 0.l.76l.8 3.78 0,0056 O,l.68 5.38 0.0l.38 

l.0.71-- l.7.l. 8 l.4 0,4242 0.38590 6.7l. 0.0383 0.444 8.83 0.0l.98 

l.7,l.I-- 23,4 9 23 0.6969 0.62930 7.79 0,0676 0.685 7.7l. 0.0l.l.9 

23.41-- 29.6 3 26 0.7879 0.83397 8.55 0.046l. 0.844 5.09 0.056l. 

29,61-- 36.2 2 28 0.8485 0.94630 3,59 0.0978 0.929 2.72 0.0805 

36.21-- 42,6 4 32 0.9697 0.98777 l..33 0.0l.8l. 0,967 l..22 0.0027 



:31 

Tabela 12 Freguências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foac ), relativas Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, para o mês de dezembro e 

duração de 60 minutos 

D:letri.bui.oao o~l D:l.etr bu:l.Oão gama 
CLASSES Fo Fo S:l. F(x) Fex) D Fex) NF(x) D 

ao 

6,21-- 15,3 10 10 0,3030 0.23576 4.96 0.2794 0.258 8.26 0.0450 

15.31-- 24.4 8 18 0,5455 0.48008 7.82 0.0649 0,557 9.57 0.0115 

24.41-- 33,6 6 24 0.7273 0.73565 8.18 0.0084 0.775 6.98 0.0477 

33.61-- 47.7 3 27 0.8182 0.90490 5.42 0.0867 0.897 3.90 0.0788 

47,71-- 51.9 4 31 0.9394 0.99343 2.83 0.0540 0.956 1.89 0,0166 

51.91-- 61.0 1 32 0.9697 0.99502 0.05 0,0255 0,876 0.74 0.0083 

Tabela 13 Freguências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foae: ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuiçôes norme.l e gama, para o mês de dezembro e 

duração de 24 horas 

D:l.str:l.bu:l.oao no~l D:l.str:l.bu:l.oão gama 
CLASSE8 Fo Fo Si Fex) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

10,51-- 22.1 3 3 0.0909 0.11506 2.80 0.0242 0.091 2.91 0.0001 

22.1:-- 33.8 7 10 0.3030 0.31208 6.30 0.0091 0.348 8.22 0.0450 

33.8:-- 45.4 12 22 0.6667 0.58706 8,80 0.0796 0.636 9.22 0.0307 

45.4:-- 57.1 5 27 0.8182 0,82639 7.66 0.0082 0.834 6.34 0.0158 

57.1:-- 68.7 1 28 0.8485 0.95052 3.97 0.1020 0.930 3.07 0.0815 

68.71-- 80.4 4 32 0.9697 0.99066 1.29 0.0212 0.953 0.74 0.0167 
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Tabela 14 Frequências observadas ( Fo ). acumuladas 

Foac ), relativas Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, para o mês de janeiro, e 

duração de 15 minutos 

" ,. 

D~et~~bu~çao no~mal Dietr-~bu~.;;:ão gam.a 
CLASSES Fo Fo S~ F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

6,71-- 10.6 18 18 0.5455 0,33350 6,12 0,2119 0,363 12,26 0,1625 

10,8\-- 14,5 2 20 0,6061 0,58706 8,11 0,0190 0.645 8,38 0,0389 

14,51-- 18,4 6 26 0,7879 0.80785 7,06 0,0200 0,823 5,70 0,0351 

18,41-- 22,5 3 29 0,8788 0,93574 4,09 0,0569 0.920 3,10 0,0412 

22,51-- 26,2 1 30 0.9091 0,98499 1,58 0,0759 0,982 1,34 0.0529 

26.2: - 30,1 2 32 0,9697 0,99752 0.40 0,0278 0,968 0.06 0.0017 

Tabela 15 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

( F oa.c ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, para o més de janeiro e 

duração de 30 minutos 

D~etr~bu~çao nor-mal Dietr~bu:1.;;:ão gam. 
CLASSES Fo Fo 8~ F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

7.8(-- 12,2 9 9 0,2727 0,18942 3,88 0.0833 0,191 8,11 0.0817 

12.21-- 16.6 5 14 0,4242 0,38973 6.41 0,0345 0.437 7,87 0.0128 

16,61-- 21.0 5 19 0,5758 0,62551 7,54 0,0497 0,678 7,71 0,1022 

21.01-- 25,4 7 26 0,7879 0.82J.21 6.26 0,0333 0.831 8.28 0.04.31 

25,41-- 29,8 3 29 0,8788 0,93574 0.46 0.0569 O,9J.9 2.62 0,0402 

29,81-- 34,2 3 32 0,9897 0,98341 1.53 0,0137 0,953 0,03 0,01.87 
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Tabela 16 Freguências observadas F'o ), acumuladas 

( Foa.c ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, para o mês de janeiro e 

duração de 60 minutos 

D:ietr:ibu::loao orma1 D:1.etr 'bu:1.0ão gama. 
CLASSES Fo Fo S:1. F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

7.01-- 12.9 6 6 0.1816 0.14685 3.41 0.0350 0.132 4.22 0,0496 

12.91-- 16.8 7 13 0.3939 0,35569 6,68 0.0382 0.400 8.58 0.0061 

18,81-- 24,7 5 18 0.5455 0.62551 8.63 0.0801 0.670 8.84 0.1245 

24.71-- 30.6 10 28 0.8485 0.84613 7.06 0.0024 0.848 5.70 0.0005 

30.61-- 36.5 2 30 0,9091 0.95636 3.53 0.0473 0.934 2.75 0.0249 

38.51-- 42,5 2 32 0.9697 0,99180 1.13 0.0221 0.952 0.58 0.0177 

Tabela 17 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foa.c ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuiçôes normal e gama~ para o mês de janeiro e 

duração de 24 horas 

D:1.etr:1.bu:1.oao normal D:1.et:r:1.bu:1.0ão gama. 
CLASSES Fo Fo S:1. F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

9.51-- 25.1 7 7 0.2186 0.20328 4.80 0.0155 O,20S 6.45 0.0108 

25.11-- 40.7 10 17 0,5313 0.49801. 9.08 0,0353 0,558 10.85 0.0267 

40.71-- 56.3 7 24 0.7500 0.791.03 9,44 0.0410 0.811. 7.84 0,0610 

56.31-- 71.9 6 30 0.9375 0.94844 4.88 0.0109 0.931 3.72 0.0065 

71.91-- 87,5 O 30 0.9375 0.99285 1.36 0,0554 0.970 1..21 0.0325 

87.6:--103,2 1. 31 0.9688 0.99948 0.21. 0.0307 0,966 0,43 0.0128 
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Figura 13 - Variação da fre
guência relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas pluviométricas 
máximas no mês de janeiro, em 
15 minutos 

-
~ 1----------------------:;~~:r--
~ o,~ ...................... · .... · .. · ...... · ........ · .. · ...... · .............. · .............. · .............................. . 

• 0,1 la.~ 18'.8 z.u 3íl,t; 3ii'.5 '4t.5 
altura 1I111viôllrirlcr! (1<1\) 

-SI 

Figura 15 - Variação da fre
guência relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas pluviométricas 
máximas no mês de janeiro, em 
60 minutos 

35 

1 1 __________________________ ~~ __ 

• 1),1 la,a 1~.6 21 aS,4 zÚ 34'.Z 
allurl plwif.Mmiea(MIi) 

---ti 

Figura 14 - Variação da fre
guência relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas pluviométricas 
máximas no mês de janeiro, em 
30 minutos 

Figura 16 - Variação da fre
guência relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas pluviométricas 
máximas no mês de janeiro, em 
24 horas 
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Tabela 18 Freguências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foac ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuiçbes normal e gama, para o mês d.e fevereiro e 

duraçào de 15 minutos 

D1str1bu1çao norma1 D1str1bu1ç§.o "ama 
CLASSES Fo Fo Si F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

4.51-- 8.1 3 3 0.0901 0.12302 3.10 0.0329 0.105 3.36 0.0149 

8,11-- 11.7 10 13 0.3939 0.35197 7.33 0.0419 0.386 8.99 0.0079 

11.71-- 15,3 9 22 0,6667 0.64802 9.47 0.0167 0.688 9,66 0.0213 

15,31-- 18,9 5 27 0.8182 0,87597 7.29 0,0578 0.872 5.89 0.0538 

18.91-- 22.5 4 31 0,9393 0.97381 3,13 0.0390 0.934 1.98 0.0398 

22.51-- 26.1 :l 32 0,9697 0.99673 0.73 0,0270 0.988 1,73 0.0087 

Tabela 19 Freguências observadas Fo ), acumuladas 

( Foac ), relativas Si e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, para o mês de fevereiro e 

duraçào de 30 minutos 

D1str1bu1çao norma1 D1str1bu1ç§.o "ama CLASSES Fo Fo Si F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 
ao 

6.51-- 12,2 5 5 0.1515 0.14457 3.32 0,0007 0,131 4.19 0,0205 

12.21-- 18.3 8 13 0,3939 0.37448 7.36 0.0195 0,418 9.18 0.0241 

18.31-- 24.5 9 22 0.6667 0.65909 9.11 0,0078 0.701 9.08 0,0343 

24.51-- 30.6 6 28 0,8485 0.87492 7,12 0.0264 0,872 5.47 0,0235 

30.61-- 36,7 2 30 0,9091 0,97062 3.06 0,0615 0,945 2.34 0.0359 

36.71-- 42.6 2 32 0.9697 0.99533 0.79 0.0256 0.950 0,16 0,0197 
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Tabela 20 Freguências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foac ), relativas ( Si e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, para o mês de fevereiro e 

duração de 60 minutos 

D:ietr:ibu:ioao orm&.~ D:istr bu:ic:~o gama 
CLASSES Fo Fo S:i F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

6,51-- 1.3.2 5 5 0.1.51.5 0.20326 4.20 0.051.7 0.2~0 6.72 0.0585 

1.3.21-- 1.9.9 1.3 1.8 0.5455 0.42074 6.96 0.1.248 0.483 8.74 0.0625 

1.9,91-- 26.6 4 22 0.6667 0.66275 7,74 0.0039 0.71.4 7.39 0.0473 

26.61-- 33.3 5 27 0,81.82 0,85542 6.1.7 0.0372 0.859 4.64 0.0408 

33.31-- 40.1. 1. 28 0.8485 0.95448 3.1.7 0.1.063 0.936 2.46 0.0875 

40.1.1-- 46.8 4 32 0.9697 0.98982 1..1.3 0.0201. 0.968 1..02 0.001.7 

Tabela 21 Freguências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foac ), relativas Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, para () mês de feverei:r'o e 

duração de 24 horas 

D:ietr:ibu:ioao norm&.~ D:ietr:ibu:ic:~o gama 
CLA88E8 Fo Fo 8i F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

6.51-- 21.,7 4 4 0.1.21.2 0.1.4457 3.64 0,0234 0,1.27 4,06 0.0058 

21,71-- 36.3 11. 15 0,4545 0.401.29 8.22 0.0532 0,457 1.0.58 0.0025 

36.31-- 52,1. 8 23 0.6970 0.71.226 9.95 0.0153 0.748 9.31. 0.051.0 

52.11-- 67,3 6 29 0.8788 0.91465 6.48 0.0359 0.903 4,98 0.0242 

67,31-- 82.5 2 31 0,9394 0.98499 2.25 0.0458 0.962 0.059 0.0226 

82.5:-- 97.8 1 32 0.9697 0.99855 0.43 0,0289 0.990 0,90 0.0203 
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Figura 17 - Variação da fre
guência relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas máximas no mês de 
fevereiro, em 15 minutos 

~ i---------------------------= __ --• o, ~ _ ............................ _._....... ................... ................... ....... . .............. . ................... . J ____ 

1 0.8 ...... , ..... , ................ , ........... _-, ......... _- ............... , ..... "' .... , ... ' ........... , .. , .... ' 

• \),1 l.3.a riJ.9 PJlJi jã',s 4Ú <!t.s 
altUft IIlw 10lllri r lea (M~) 

Figura 19 - Variação da fre
guência relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas máximas no mês de 
fevereiro, em 60 minutos 
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Figura 18 - Variação da fre
guência relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas máximas no mês de 
fevereiro, em 30 minutos 
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Figura 20 - Variação da fre
guência relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas máximas no mês de 
fevereiro. em 24 horas 
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Tabela 22 Freguências observadas ( Fo ), acumuladas 

Foac ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, para o mês de lnarço e duração 

de 15 minutos 

Diet~ibu~oao normal Diet~ibuio;§'o gama 
CLASSES Fo Fo Si F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

5,11-- 7.6 4 4 0.1212 0,18141 4,78 0.0602 0.165 5.28 0,0438 

7.61-- 10,1 16 20 0.6060 0.50797 10.45 0.0980 0.548 12.26 0.0548 

10,11-- 16,6 7 27 0,8181 0.83397 10,43 0.0159 0,850 9.66 0.0319 

12.61-- 15.1 4 31 0.9393 0.97257 4.43 0,0333 0,960 3,52 0.0207 

15,11-- 17,6 O 31 0.9393 0.99768 0.64 0,0566 0.992 1.02 0.0527 

17,61-- 20.1 1 32 0.9697 0.99992 0.65 0.0302 0,999 0,22 0,0293 

Tabela 23 Frequências observadas Fo L acumuladas 

( Foac ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, para o 1nês de março e dU.raç§.o 

de 30 minutos 

Dietribu~oao no~ma1 Diet~ibu:1.o;§'o gama 
CLASSES Fo Fo Si F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

5.41-- 11,9 19 19 0.5758 0,37448 7.06 0,2013 0,446 14,27 0.1298 

11.91-- 18,4 4 23 0.6970 0.64430 8.63 0.0527 0,711 8.48 0.0141 

18.41-- 24.9 4 27 0.8182 0,85769 6,83 0.0132 0.865 4.93 0.0488 

24.91-- 41,4 2 29 0,8788 0,96163 3,32 0.0829 0,941 2,43 0,0622 

31.41-- 37,9 2 31 0.9394 0,99324 1.01 0.0539 0,975 1,09 0,0356 

37.91-- 44.5 1 32 0,9697 0,99923 0.19 0,0266 0,986 0,35 0,0163 
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Tabela 24 Freguências observadas ( Fo ), acumuladas 

relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, para o lnêe de março e duração 

de 60 minutoe 

D:l.atr:l.bl.:.\:19I3;O ormAi D:1etr bu:1clio ga:.rn.a. 
CLA88E8 Fo Fo 8:1 F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

5.6;-- 11.2 18 18 0,5455 0.32996 5.79 0,2155 0.390 12,48 0.1555 

11.21-- 16.9 3 21 0.6364 0.55961 7.34 0,0768 0.639 7.97 0.0026 

16.9;-- 22,5 3 24 0.7273 0,77035 6.74 0,0431 0,805 5.31 0.0777 

22,51-- 28,2 3 27 0.8182 0.90967 4.46 0.0971 0,901 3.07 0,0828 

28.21-- 33,8 3 30 0,9091 0,97381 2.04 0.0647 0.952 1.63 0,0429 

3,8;-- 39,5 2 32 0.9697 0.99429 0,66 0.0246 0.976 0.77 0.0063 

Tô.bela 25 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foac ), relativas Si ) e ae estimadae a partir das 

d.iet:r'ibuições normal e gama, pa:r'a o mês de março e duração 

de 24 horas 

D:l.str:l.bu:1980 norm.a.1 D:l.str:l.bu:l.clio ga:.rn.a. 
CLA88E8 Fo Fo 8:l. F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

9.8:-- 20,0 6 6 0,1818 0.16354 3.68 0.0183 0,152 4,86 0,0298 

20.0;-- 30,3 7 13 0,3939 0.36692 6.50 0.0270 0,417 8,48 0.0231 

30,3;-- 40,5 9 22 0.6667 0.61791 8.03 0.0468 0.670 8,10 0,0033 

40.6;-- 60.8 3 25 0.7576 0,82894 6.75 0,0713 0.838 7.07 0.0804 

60.81-- 61,0 4 29 0,8788 0,94408 3.68 0.0653 0.927 2.85 0.0482 

61.01-- 71,3 3 32 0.9697 0.98745 1.39 0.0178 0.963 1.15 0,0067 



Figura 21 - Variação da fre
guência relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas máximas no mês de 
março, em 15 minutos 
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Figura 23 - Variação da fre
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Figura 22 - Variação da fre
guência relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas máximas no mês de 
março, em 30 minutos 
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Figura 24 - Variação da fre
guência relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas máximas no mês de 
marco, em 24 horas 
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Tabela 26 Frequências observadas ( Fo ), acumuladas 

Foae ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, anual para duraçâo de 15 

minutos 

Dietribuic8c normal Di.etr bui.cllo gama 
CLASSES Fo Fo Si. F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

a.o 

10,01-- 13,4 6 6 0,1766 0,12923 4.69 0,0473 0.101 3.33 0.0766 

13.41-- 16.6 4 10 0,2941 0,30602 8.36 0,0109 0.331 7.69 0.0369 

16.8:-- 20,2 9 19 0,6688 0.64776 9,04 0,0111 0,648 10.46 0.0892 

20.21-- 23,6 6 26 0,7363 0.77637 8.08 0.0411 0.798 4,96 0.0607 

23,61-- 27,0 4 29 0.8629 0.91778 2,41 0.0649 0,909 3.66 0.0681 

27.01-- 30.4 4 33 0.9706 0.97726 0.68 0.0067 0.964 1.82 0.0066 

Tabela 27 Frequências observadas Fo ), acumuladas 

( Fose ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama., anual pa.ra du.raçâo de 30 

minutos 

Di.etri.bui.cao normal Di.etri.bui.cllo gama 
CLASSES Fo Fo Si. F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

a.o 

16,81-- 21.4 3 3 0.0882 0.12607 2.97 0.0369 0.106 3.60 0.0173 

21.41-- 26.0 11 14 0,4118 0.32636 6.64 0,0866 0.332 7.48 0.0803 

26.01-- 30,6 6 20 0.6882 0.66366 7,83 0,0247 0,611 9,21 0.0224 

30.61-- 36.2 4 24 0.7069 0.79369 7,60 0.0880 0.799 6.20 0.0927 

36.21-- 39.9 6 30 0.8824 0.92647 4.38 0.0441 0.924 4.13 0.0416 

39.91-- 44.6 3 33 0.9706 0.98424 1.91 0.0136 0.976 1.72 0.0067 
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Tabela 28 Freguências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foac ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, anual para duração de 60 

minutos 

D1str1bu19ao normal D1str b1.li.Cão ,gama 
CLASSES Fo Fo S1 F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

21.11-- 27,7 8 8 0.2353 0,19489 4.59 0,0404 0.186 6.14 0,0493 

27,71-- 34,4 7 15 0,4412 0.44828 8,36 0,0071 0,495 10,20 0,0538 

34,41-- 41,0 8 23 0,6765 0,72240 9,04 0,0459 0,745 8,25 0,0685 

41,01-- 47,7 8 31 0,9118 0.90658 6,08 0,0052 0.897 5.02 0,0148 

47,71-- 54,3 1 32 0,9412 0.97961 2.41 0,0386 0.971 2,44 0,0298 

64,31-- 61,0 1 33 0.9706 0,99726 0,58 0,0267 0,992 0,89 0,0214 

Tabela 28 Freguências observadas ( Fo ), acumuladas 

( Foac ), relativas ( Si ) e as estimadas a partir das 

distribuições normal e gama, anual para duração de 24 horas 

Distr1bu19Uo normal D1stribu1cl[o ,gama 
CLASSES Fo Fo Si F(x) NF(x) D F(x) NF(x) D 

ao 

32.61-- 44,3 2 2 0,0588 0,09509 2,64 0,0363 0,077 2,54 0.01.82 

44,31-- 66,1 9 11 0.3235 0,32835 7.63 0,0028 0,313 7,79 0.0105 

56.11-- 67.9 1.3 24 0.7069 0,66542 10.88 0,0506 0,665 1.1.,62 0.0409 

67.91-- 79,7 6 30 0.8824 0.89616 7.94 0.01.38 0,891. 7,46 0,0088 

79,71-- 91..6 1. 31 0,91.18 0,98299 2,87 0.0712 0.970 2,61 0,0582 

91,51--103,3 2 33 0.9706 0.99851. 0.51. 0.0279 0.995 0.83 0,0244 
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Figura 25 - Variação da fre
queneia relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas máximas anuais em 
15 minutos 
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Figura 27 - Variação da fre
queneia relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas máximas anuais em 
60 minutos 
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Figura 26 - Variação da fre
queneia relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama. 
das alturas máximas anuais em 
30 minutos 
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Figura 28 - Variação da fre
queneia relativa observada e 
das estimativas pelas 
distribuições normal e gama, 
das alturas máximas anuais em 
24 horas 
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Tabela 30 - Probabilidade de ocorrência de valores iguais 

ou maiores a 8, 15, 20, 25 e 30 mm para durações de 15, 30 

e 60 minutos (em porcentagem). 

15 mint.ttos 

h outubro novembro dezembro janeiro fevereiro mex"Qo 

;l!: 8 mm 55,7 37,3 84.8 61,7 89,5 45,2 

;l!: ~5 mm ~2.5 6,4 33,0 17,7 3~,2 4,0 

;l!: 20 mm 5,!. ---- 16,2 8.0 6,6 1,0 

60 minutos 

h outubJ::'o novembJ::'o dezembJ::'o janeiJ::'o fevere:lJ::'o maJ::'ço 

;l!: 8 mm 60,0 68,9 74,2 86.8 79,0 61,0 

;l!: 15 mm 27,0 40,7 74,2 60,0 51,7 36,1 

;l!: 20 mm 12,3 20,7 44.3 33.0 28,6 19,5 

;l!: 25 mm 5.2 9.5 22,5 15,2 14,1 9,9 

;l!: 30 mm 2,5 4.2 22,5 6,8 1.4,1. 4.8 

30 minutos 

h outubro novembJ::'o dezembJ::'o janeiro fevereiro março 

;l!: 8 mm 50,5 68.2 83,2 80,9 86,9 55,4 

;l!: 1.5 mm 25.3 36,7 55,6 56,3 58,4 28,9 

2!: 20 mm 1.1,1. 1.5,9 31.5 32,2 29,9 1.3,5 

2!: 25 mm 4,5 6,1 1.5.6 1.6,9 1.2,8 5.9 
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Tabela 31 - Probabilidade de ocorrência de valores iguais 

ou maiores a 20, 25, 30 ,55 e 70 mm para duracões de 24 

horas e anual (em porcentagem). 

24 hora.s 

h outubro novembro dezembro je.ne:1ro fevere:1ro m..e.rQo 

<!: 20_ 83.0 79.2 90.9 79.2 87.3 84.8 

<!: 26_ 36.6 46.0 66.2 44.2 64.3 68.3 

<!: 30_ 36.6 20.8 36.2 44.2 64.3 33.0 

<!: 66_ 37.7 8.0 16.6 18.9 0.097 7.3 

Anua.l. 

l~h 16 m:1n 30 m:1n 60 m1.n 24 h 
<!: l.6 - 87.1 87.6 -- --
<!: 20 - 69.6 -- 80.6 --
<!: 26 - 22.4 87.6 80.6 --
<!: 30 - 2.3 43.7 66.2 90.6 

<!: 66 - -- -- 0.3 67.4 

<!: 70 - -- -- -- 10.4 
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5. CONCLUSÃO 

Pelos resul t,ados obtidos cone lui-se que: 

- para o periodo estudado, com dados de precipitação 

intensidade máxima, a distribuição normal e a gama apresen-

taram um comporta_mentc) satisfat,<::lrio na determinação das 

probabili 

- foi constatada uma maior probabilidade de precipitações 

de intensidade significativa nos meses de dezembro. janeiro 

e fevereiro, irujicando um dado de grande importãnc par~ô. () 

controle da erosão. deflüvio superficial das estradas. 

dimensionamento de 'f'edes pluviais. bacias de et,c" 
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