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Resumo – Descreve-se nesse artigo o programa ALEA (Análise de freqüência Local de Eventos 

Anuais), desenvolvido em ambiente Windows, o qual associa integradamente ferramentas estatísticas e 

computacionais que permitem auxiliar o estudante e o profissional da área de engenharia de recursos 

hídricos na análise de freqüência de observações máximas, médias e mínimas anuais de variáveis 

hidrológicas. A interface com o usuário foi construída de forma prática e consistente, visando facilitar  

a compreensão de todas as etapas da análise de freqüência convencional, desde o cálculo de estatísticas 

descritivas e testes de homogeneidade/independência até a estimativa de parâmetros e quantis de 

diversas distribuições de probabilidade por diferentes métodos de inferência estatística. O universo das 

distribuições candidatas aqui usadas compreende os modelos (i) Log Normal 2P, Log Normal 3P, GEV, 

Gumbel para máximos, Pearson III, Log Pearson III e Exponencial, para amostras de máximos; (ii)  

Gumbel para mínimos e Weibull de dois parâmetros, para amostras de mínimos; e (iii) Normal, Log 

Normal 2P e Log Normal 3P, para amostras de totais ou médias. Por construção, o programa traz  

benefícios para a educação e boa prática da análise local de freqüência de variáveis hidrológicas por 

inseri-la em um contexto no qual deve ser executada de forma judiciosa, tal que as decisões dela 

decorrentes estejam fundamentadas no melhor da informação disponível.  

 

Abstract – This paper describes the software ALEA, (Analysis of Local frequency of Annual Events),  

developed under Windows environment, which associates the statistical and computational tools 

required to allow water resources engineering students and professionals to perform the frequency 

analysis of annual maximum, minimum and mean observations of  hydrological variables. The users 
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interface has been built in a practical and consistent way in order to make more understandable all the 

steps of conventional frequency analysis, which go from descriptive statistics and 

homogeneity/independence tests to parameter and quantile estimation for a number of probability 

distributions by using different inference methods. The set of probability distributions used herein 

include the following models: (i) Log Normal 2P, Log Normal 3P, GEV, Gumbel maximum value, 

Pearson III, Log Pearson III and Exponential, for samples of maxima (ii); Gumbel minimum value and  

two-parameter Weibull, for samples of minima and (iii) Normal, Log Normal 2P and Log Normal 3P, 

for samples of mean values. By construction, the program brings benefits for the education and good 

practice of hydrologic frequency analysis by putting it within a context in which it should be performed 

in a judicious manner, such that its implied decisions be based on the best information available. 
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INTRODUÇÃO 

 

O pressuposto inerente ao uso de modelos probabilísticos em hidrologia reside na consideração que 

as variáveis hidrológicas e suas realizações máximas, médias e mínimas anuais, são aleatórias e, 

portanto, sujeitas a análise pela teoria de probabilidades e estatística matemática. As estimativas de 

quantis raros dessas variáveis e de suas probabilidades de excedência constituem elementos 

indispensáveis para o dimensionamento e a avaliação do risco de falha de estruturas hidráulicas, assim 

como de outras medidas mitigadoras dos danos devidos a eventos hidrológicos extremos.  A abordagem 

convencional para se buscar as estimativas desses quantis é a análise local de freqüência de variáveis 

hidrológicas, que talvez seja o uso mais comum da disciplina do conhecimento comumente chamada de 

hidrologia estatística.   

A análise local de freqüência de variáveis hidrológicas consiste no ajuste de uma função de 

distribuição de probabilidades a uma amostra de observações anuais da variável em questão, as quais 

devem ser consideradas, por princípio, como aleatórias, independentes e homogêneas. As chamadas 

séries de duração parcial também podem ser usadas, embora sua utilização seja muito menos freqüente. 

Uma vez escolhida a função de distribuição de probabilidades dentre os diversos modelos 



probabilísticos disponíveis, estima-se seus parâmetros e os quantis de interesse para a variável em 

estudo. No contexto da análise local de freqüência de eventos máximos anuais, por exemplo, as funções 

de distribuição de probabilidades de uso mais comum em hidrologia podem ser agrupadas em (a) 

modelos de 2 parâmetros, entre os quais podem ser citados os de Gumbel, Log-Normal 2-P e 

Exponencial 2P e (b) modelos de mais de 2 parâmetros, como os prescritos pelas distribuições 

Generalizada de Valores Extremos (GEV), Pearson III, Log-Pearson III e Log-Normal 3-P, entre outras. 

A despeito da disponibilidade de um amplo conjunto de modelos probabilísticos, não há, entre os 

hidrólogos e especialistas da área, qualquer consenso quanto à prescrição de uma única função de 

distribuição de probabilidades que seja  considerada adequada à análise de freqüência de variáveis 

hidrológicas. De fato, a inexistência de leis dedutivas de seleção de uma distribuição de probabilidades 

para a análise de freqüência de variáveis hidrológicas faz com que esse seja um procedimento ad hoc, 

baseando-se principalmente na aderência do modelo prescrito a uma amostra de observações da 

variável em questão. 

Na prática, escolhe-se uma dentre diversas distribuições de probabilidade candidatas; escolha essa 

que tem por base, principalmente, a aderência do modelo proposto a um conjunto relativamente 

pequeno de observações anuais da variável hidrológica em questão, tendo sido essa amostra 

previamente submetida a testes de independência, homogeneidade e presença de pontos atípicos ou 

outliers. Na seqüência, os parâmetros populacionais são estimados pelos métodos convencionais de 

inferência estatística, a saber: o dos momentos e o do máximo de verossimilhança; cuja confiabilidade 

de suas respectivas estimativas depende grandemente dos tamanhos das amostras em foco. A aderência 

entre o modelo proposto e a amostra pode ser julgada através de exame visual em papel de 

probabilidades ou através de testes estatísticos convencionais como o do Qui-Quadrado e o de 

Kolmogorov-Smirnov. Mesmo considerando que: 

• com amostras de tamanhos típicos entre 20 e 60, seja impossível afirmar, de forma categórica, que 

uma certa distribuição de probabilidades, considerada aderente aos dados, irá representar o 

verdadeiro comportamento populacional; 

• para amostras pequenas, existe uma incerteza muito grande associada às estimativas de parâmetros 

e quantis populacionais obtidas tanto pelo método dos momentos como pelo do máximo de 

verossimilhança; e 

• os testes estatísticos de aderência convencionais são pouco potentes e incapazes de discriminar 

entre modelos probabilísticos, resultando que mais de uma distribuição pode ser considerada 

aderente a uma dada amostra, 



a análise local de freqüência de variáveis hidrológicas é e continuará sendo parte do cotidiano de 

profissionais e estudantes de engenharia de recursos hídricos, devendo ser executada da forma mais 

judiciosa possível para que as decisões dela decorrentes estejam fundamentadas no máximo ou no 

melhor da informação disponível. A seqüência das etapas para a análise de freqüência local de variáveis 

hidrológicas anuais, acima esboçada, é sobejamente conhecida, assim como também o são os métodos 

estatísticos nela envolvidos. Entretanto, são raros os pacotes computacionais que tenham sido 

elaborados especificamente para a análise de freqüência local de variáveis hidrológicas anuais e que a  

executem de forma prática, judiciosa e consistente. Essas constatações representaram a principal 

motivação para se elaborar o pacote computacional ALEA (Análise de freqüência Local de Eventos 

hidrológicos Anuais), objeto de descrição no presente artigo. Trata-se de um programa projetado para 

ambiente Windows 95/98/2000 e que executa integradamente as etapas necessárias para a análise de 

freqüência de valores máximos, médios e mínimos anuais de variáveis hidrológicas. Representa o 

produto de um projeto de iniciação científica financiado pela Fapemig – Fundação de Amparo à 

Pesquisa de Minas Gerais e encontra-se disponibilizado ao público através da URL 

http://www.ehr.ufmg.br do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG. A 

expectativa de seus autores é que o pacote computacional em questão possa contribuir para a boa  

prática e ensino da engenharia de recursos hídricos, automatizando etapas e, com isso, facultando mais 

tempo e meios a seus usuários, para que esses possam decidir sobre questões mais complexas como, 

por exemplo, a escolha do modelo probabilístico mais conveniente. O programa ALEA, juntamente 

com um breve sumário teórico de cada uma de suas etapas componentes, encontra-se descrito nos 

parágrafos que se seguem. Remete-se o leitor interessado em detalhes relacionados à formulação e 

inferência estatística dos modelos probabilísticos aqui usados, às referências KITE(1988) e RAO e 

HAMED (2000).          

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O PROGRAMA ALEA 

 

O programa ALEA (do equivalente latino para ‘dado’ e acrônimo para Análise de Frequência 

Local de Eventos Anuais), desenvolvido em ambiente Windows e linguagem Visual Basic, presta-se à 

análise de freqüência de uma amostra pontual de observações máximas, médias ou mínimas anuais de 

uma variável hidrológica. Sua elaboração partiu da definição e programação de uma interface a ser 

facilmente compreendida pelo usuário, até a implementação de algoritmos eficientes de inferência 

estatística. A definição preliminar da interface sofreu influência daquela usada no programa HYFRAN, 

em desenvolvimento no INRS-Eau da ‘Université du Québec’ (www.inrs-eau.uquebec.ca). O 

fluxograma da Figura 1 apresenta  uma visão geral do programa ALEA e de suas partes constituintes: 

 

Programa Alea

Estimativa  de Parâmetros populacionaisAnálise Preliminar de Dados

Descrição dos Dados

Entrada e Classificação  dos Dados

Estatísticas de Base

Realização de Testes de Hipóteses

Gráficos

Métodos

Momentos

Exponencial

Máximo de Verossimilhança

Ajuda

Gumbel 

Normal

GEV

Weibull

Log-Normal 2P

Log-Normal 3P

Pearson III

Log Pearson III

Distribuições

Totais/Médias Anuais

Mínimos Anuais

Máximos Anuais

 



 

 

Entrada e análise preliminar de dados 

 

Ao se reunir as observações anuais de uma determinada variável hidrológica, é de suma 

importância se proceder a uma análise preliminar destes dados antes de utilizá-los na análise de 

freqüência. Essa análise preliminar consiste no cálculo de estatísticas amostrais, bem como na 

verificação das hipóteses de que a amostra em questão pode ser considerada de fato homogênea e 

representativa da variabilidade do processo hidrológico e que seus elementos não apresentem 

dependência estatística serial. O programa ALEA faz a verificação das hipóteses de homogeneidade e 

independência através de testes de hipóteses, como abaixo se descreve. 

 Com o objetivo de proporcionar melhor visualização, agilidade, coerência e compreensão por 

parte do usuário a entrada de dados foi organizada em pastas, cada qual contendo pré-requisitos para as 

pastas seguintes. No total são cinco pastas, descritas detalhadamente a seguir. 

 

Pasta 1 - “Descrição”  -  Primeira etapa da análise preliminar de dados, a qual consiste na definição,  

pelo usuário do programa, das características gerais da amostra a ser analisada, quais sejam: 

- título do projeto; 

- comentários sobre os dados do projeto a serem analisados, por exemplo: objetivo, período 

e local da coleta das observações, entre outros; 

- definição da variável a ser analisada: tipo (e.g.: vazão máxima anual, altura média anual de 

precipitação, etc), unidade de medida (m3/s, mm, etc) e quantidade desejada de dígitos 

significativos para posterior estimação dos quantis das distribuições de probabilidade.  

- definição  do  período  de  retorno: número médio de anos para que o evento {X ≥ X0} possa 

recorrer uma vez em um ano qualquer (referente a eventos máximos e médios anuais) ou que 

o evento {X ≤ X0} possa recorrer em um ano qualquer (referente a eventos mínimos anuais). 

Formalmente, 

      •   
p
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                 Onde p refere-se à probabilidade de não excedência. 

- definição do parâmetro “a” da fórmula geral de Harter/Cunnane:   a ser utilizado para o 

cálculo da probabilidade empírica (ou posição de ‘plotagem’) das observações amostrais. O 

parâmetro a varia de 0 à 0,5 e refere-se à seguinte expressão geral   
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onde p é a probabilidade empírica de não excedência, m é o número de ordem da observação 

após a classificação dos dados e n é o tamanho da amostra.  

 

Pasta  2 -  “Dados”  -  Contem uma tabela elaborada para a recepção dos dados (ano de ocorrência e 

valor numérico do evento), sua classificação de acordo com o respectivo período de retorno e  

probabilidade empírica calculada pela Equação 3. Segue-se uma descrição mais detalhada das colunas 

desta tabela: 

- Coluna 01 – apresenta o índice de ordem cronológica dos dados. 

- Coluna 02 – destinada ao armazenamento do ano de ocorrência do evento. 

- Coluna 03 – destina-se à entrada dos valores numéricos das observações amostrais. 

- Coluna 04 - coluna que permite a indicação e o destaque dos pontos da amostra 

classificados como pontos atípicos (‘outliers’), de acordo com o teste de Grubbs e Beck (a 

ser posteriormente descrito). 

- Coluna 05 – coluna em que são impressos os dados classificados de acordo com a escolha 

do período de retorno, ou seja 

•   máximos anuais  e totais/médios anuais: dados em ordem decrescente. 

•   mínimos  anuais:dados em ordem crescente. 

- Coluna 06 –  são impressas aqui, as probabilidades empíricas relativas aos dados amostrais. 

 

Pasta 3  - “Estatísticas de Base” -  Apresenta estatísticas amostrais das observações coletadas. São 

elas: 

            Pontos extremos:  

• Mínimo  – menor valor encontrado entre as observações da amostra. 

• Máximo -  maior valor entre as observações da amostra. 



 

Medidas de tendência central:  

• Média – estimada pela média aritmética das observações da amostra por meio da expressão 
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_ 1 , onde n é o tamanho da amostra.                                                                  (4)                             

• Mediana – valor intermediário da amostra { }nx,...,x,x 21 , classificada em ordem crescente 

ou decrescente, caracterizada como medida  mais “resistente” do que a média, uma vez que 

é relativamente imune aos outliers. É expressa por 

      ( )12 += kxQ  (se n é impar)   ou   
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Dispersão: 

• Desvio Padrão – é o estimador do valor esperado E(x-µ)2 populacional. Para uma dada 

amostra, é dado por 
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Assimetria: 

• Coeficiente de Assimetria – medida adimensional de assimetria, isto é o grau de 

afastamento da simetria da função densidade de uma variável aleatória, estimada por 
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M  é o desvio médio de ordem 3 e n é o tamanho da amostra. O 

coeficiente de assimetria pode possuir valores positivos (Cs > 0), o que significa que a 

distribuição empírica tem uma “cauda” mais longa à direita da ordenada máxima, e portanto 

diz-se que ela tem assimetria positiva; valores negativos (Cs < 0) resultado de uma 

distribuição de forma oposta à anterior, logo diz-se que ela tem assimetria negativa; e ainda 

assimetria nula (Cs = 0). 

• Coeficiente de Curtose –  medida adimensional do achatamento de uma distribuição, 

usualmente tomada em relação à forma de uma distribuição normal padrão. É estimada por 
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onde 4
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M  é o desvio médio de ordem 4 e n é o tamanho da amostra. De acordo 

com o valor do Ck, as distribuições podem ser classificadas como: 

• Leptocúrticas  se Ck  > 3,0 

• Mesocúrticas se Ck  = 3,0 

• Platicúrticas Ck  < 3,0 

• Coeficiente de Variação – medida da dispersão relativa de uma distribuição. Por ser  

adimensional, permite a comparação entre as dispersões de diferentes variáveis; deixa de ser 

útil, entretanto, quando a média amostral é próxima de zero. É estimada por: 

      _
X

S
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onde Sx  é o desvio padrão e 
_

X  a média aritmética das observações. 

 

Pasta  4 – “Testes de Hipóteses” -  São disponibilizados nesta etapa da análise preliminar de dados 

testes importantes para se avaliar a adequação dos dados amostrais a postulados básicos para a análise 

de freqüência, quais sejam: teste de homogeneidade (Wilcoxon/Mann-Whitney), que  avalia se a 

totalidade de uma dada amostra provem de uma mesma população e o teste de independência (ρ de 

Spearman) que tem por objetivo avaliar se os eventos ou observações amostrais são independentes uns 

em relação aos outros. Como resultado de cálculos para ambos os testes acima, obtém-se os valores da 

estatística de teste associadas ao respectivo nível de significância. As hipóteses de homogeneidade e 

independência são rejeitadas se a estatística de teste localizar-se na região crítica ao nível de 

significância α = 5%, previamente definido. Além destes, disponibiliza-se o teste de ‘presença de 

outliers’ (pontos atípicos), que permite a verificação, dentre as observações da amostra, da ocorrência 

de pontos altos e/ou  baixos considerados atípicos em relação à tendência do conjunto e que podem 

influenciar a estimação dos parâmetros da distribuição de probabilidades escolhida para caracterizar a 

amostra. Na determinação destes pontos, o programa utiliza o teste proposto por GRUBBS e BECK 

(1972), que se resume no cálculo dos limites superior e inferior, respectivamente acima e abaixo dos 



quais e de acordo com um nível de significância adotado previamente de 10%, toda observação 

encontrada irá ser tratada como um ‘outlier’. Formalmente, 

      )exp(
_

SKYX nH +=  denota o limite superior, e                                                              (10) 

      )exp(
_

SKYX nL −=  denota o limite inferior                                                                  (11) 

Nas equações 10 e 11 e para o nível de significância α=10%, o valor de Kn  pode ser aproximado pela 

seguinte função de n: 

 

 

onde 
_

Y  e  Sy  são respectivamente a média e o desvio padrão dos logaritmos naturais das observações. 

 

Pasta  5  - “Gráficos” - Etapa da análise preliminar de dados que se destina a fornecer uma idéia sobre 

a variabilidade e a forma com que os dados amostrais se apresentam, permitindo, portanto, uma análise 

gráfica das observações amostrais. O programa ALEA apresenta as seguintes opções: 

• Curva Cronológica: possibilita a distribuição das observações segundo sua ocorrência  

temporal. 

• Histograma de Freqüências: este gráfico de barras apresenta a distribuição dos dados de 

acordo com suas respectivas freqüências relativas, em seus intervalos de classe 

correspondentes. 

• Observações em papel de probabilidade exponencial: gráfico em que são grafadas as 

observações classificadas da amostra versus o tempo de retorno empírico (inverso da 

probabilidade empírica) em escala logarítmica, respectivamente em ordenadas e abscissas. 

Os gráficos permitem visualizar os resultados numéricos obtidos por meio dos cálculos anteriores, 

sobre a variável hidrológica em estudo. De posse dos resultados obtidos nestas primeiras pastas, podem 

ser feitas avaliações preliminares sobre a amostra de dados da variável hidrológica em análise, tais 

como grau de variabilidade, tendência central, assimetria, dentre outros.  

No item “Exemplo de Aplicação”, especificamente na figura 3, pode-se visualizar todas as pastas 

acima descritas, as quais encontram-se dispostas seqüencialmente conforme as etapas de realização da 

análise preliminar de dados. 
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Ajuste: Estimativa de Parâmetros Populacionais e Quantis das Distribuições de Probabilidade 

A teoria de probabilidades é usada para incorporar a incerteza inerente aos processos hidrológicos na 

tomada de decisões e previsão de eventos raros na forma de modelos probabilísticos. Esses são funções 

de distribuição de probabilidades que descrevem o padrão de variabilidade de uma variável aleatória. 

Uma função de distribuição de probabilidades é definida por um certo número de parâmetros, os quais a 

descrevem integralmente, e que podem ser estimados a partir dos dados amostrais. 

  

Método de estimação dos parâmetros 

Para estimar os parâmetros das distribuições, dispõe-se de diversos métodos, entre os quais foram 

selecionados para uso neste programa os métodos dos Momentos e do Máximo de Verossimilhança. O 

método dos momentos consiste em igualar os momentos amostrais aos populacionais, obtendo-se como 

o resultado dessa operação os estimadores dos parâmetros da distribuição de probabilidades em 

questão. Os momentos populacionais são funções dos parâmetros a estimar, enquanto os amostrais são 

obtidos a partir dos dados da amostra. As estimativas paramétricas são as soluções do seguinte sistema 

de equações:  

 jkj m=θθθµ ),...,,( 21   ;    com   j=1,2,...,k                                                                           (13) 

em que as soluções kθθθ ˆ,...,ˆ,ˆ 21 são as estimativas dos parâmetros e µj e mj referem-se 

respectivamente aos momentos populacionais e amostrais. Já o método do máximo de verossimilhança 

consiste basicamente em maximizar uma função dos parâmetros da distribuição, cujo equacionamento 

resulta em um sistema que tem  como soluções estimadores assintoticamente não tendenciosos e 

normalmente distribuídos. A função de verossimilhança, a ser maximizada, é dada por 
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O resultado da busca da condição de máximo para a função acima é um sistema de k equações e k 

incógnitas, cujas soluções kθθθ ˆ,...,ˆ,ˆ 21  são os estimadores dos parâmetros. Em termos formais, 

         0
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kL
,  j = 1,2,...,k                                                                                           (15) 

Tendo em vista o fato da função logaritmo ser contínua, monótona e crescente, é comum utilizar-se a 

função logaritmo de verossimilhança ln[L(θ)] em lugar da função de verossimilhança para facilitar a 



construção do sistema de equações acima, já que maximizar o logaritmo da função é o mesmo que 

maximizar a função. 

  

Distribuições de Probabilidade 

Uma vez que as variáveis hidrológicas em foco são variáveis aleatórias contínuas, das quais tem-se 

somente uma amostra de tamanho relativamente pequeno, torna-se necessária a proposição de 

distribuições teóricas de probabilidade que possuam características apropriadas de assimetria e que 

sejam compatíveis com a existência (ou inexistência) de limites superiores ou inferiores no domínio de 

definição da variável aleatória. Das distribuições de probabilidade comumente usadas em hidrologia, o 

programa ALEA utiliza para a modelação dos dados amostrais as seguintes: distribuição Normal, Log 

Normal 2P, Log Normal 3P, GEV, Gumbel, Weibull, Pearson III, Log Pearson III e Exponencial. 

Dentre as distribuições acima citadas as seguintes se destinam ao ajuste de amostras de eventos 

máximos anuais: Log Normal 2P, Log Normal 3P, GEV, Gumbel para máximos, Pearson III, Log 

Pearson III e Exponencial. Para  eventos mínimos anuais são utilizadas as distribuições de Gumbel para 

mínimos e Weibull de dois parâmetros. Finalmente, para eventos médios ou totais anuais são usados os 

modelos Normal, Log Normal 2P e Log Normal 3P.  

 

Testes de Aderência 

Usados para julgar a qualidade do ajuste das distribuições teóricas de probabilidade às distribuições 

empíricas, isto é, aquelas obtidas por meio dos dados amostrais. Entre os existentes, os mais usuais são 

o teste de aderência do Qui-Quadrado e o teste de Kolmogorov-Smirnov; ambos implementados no 

programa ALEA. O teste de aderência do Qui-Quadrado (χ2) foi proposto por volta de 1900 por Karl 

Pearson. A idéia básica deste teste é a comparação entre o número empírico de observações e o número 

teórico esperado de observações, dentro de intervalos de classe. O número esperado de observações é 

calculado através do produto da frequência teórica pelo tamanho da amostra. A estatística de teste é 

dada por: 
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onde k é o número de intervalos de classe aqui definido pela regra de Sturges, Oi o  número de 

observações amostrais no i-ésimo intervalo de classe, Ei  relaciona-se ao  número esperado de 

observações no i-ésimo intervalo de classe e p  refere-se ao  número de parâmetros estimados a partir da 



amostra. A hipótese nula diz respeito ao fato dos dados amostrais serem distribuídos conforme FX (x; 

θ1, θ2 ... ). Rejeita-se a hipótese nula, se ocorre a condição 
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Na realização deste teste, o usuário do programa pode estabelecer o tamanho da região crítica ou o nível 

de significância do teste, dentre as opções α= 1%, 2%, 5% ou 10%.  

 

Teste de aderência de Kolmogorov-Srmirnov 

Trata-se de um método alternativo para se testar a qualidade do ajustamento de um modelo teórico a 

dados experimentais, desenvolvido em 1933 por Kolmogorov e complementado em 1936 por  Smirnov. 

A idéia básica consiste em estabelecer comparações entre as freqüências acumuladas observadas e 

teóricas. Nesse caso, a estatística de teste é 

      )()(max xGxFD XXn −=                                                                                                          (18) 

onde Fx(x) refere-se à distribuição teórica de probabilidades e Gx(x) refere-se à distribuição de 

probabilidades empíricas, dadas pelas posições de ‘plotagem’ dos dados classificados. Se o valor de Dn 

for pequeno, existe concordância entre Fx e Gx, e, a partir da distribuição de probabilidades de Dn 

(distribuição de Kolmogorov-Smirnov), verifica-se se o valor do Dn calc é maior ou menor que seu 

correspondente teórico ao nível de significância previamente escolhido. 

 

O ajuste das distribuições de probabilidade consiste portanto, em estimar a partir das observações 

amostrais os parâmetros da distribuição escolhida, os quais caracterizarão as respectivas características 

distributivas de posição, escala e forma. Na seqüência, efetua-se a estimação dos quantis 

correspondentes a determinados períodos de retorno de interesse. Isso feito, verifica-se através do 

gráfico de ajuste (análise visual) ou através da análise dos resultados dos testes de aderência a 

distribuição teórica de probabilidade que aparenta melhor se ajustar aos dados. 

A interface (do programa com o usuário) foi organizada em forma de pastas exclusivas para o ajuste 

das observações da amostra a cada uma das distribuições de probabilidades citadas anteriormente, em 

função do método de inferência escolhido (momentos ou máximo de verossimilhança), respectivamente 

para eventos máximos, mínimos ou totais/médios anuais. Cada uma destas pastas apresenta: 

 



Pasta 1:  

- Distribuição escolhida para ajuste dos dados. 

- Tabela contendo períodos de retorno, probabilidades e quantis calculados. 

- Parâmetros específicos da distribuição estimados a partir da amostra de dados, de acordo com o 

método de inferência empregado. 

Pasta 2: 

- Gráfico representativo da modelação, que relaciona os quantis observados e ajustados versus 

período de retorno (curva de  ajuste). 

Pasta 3: 

- Opção de escolha entre testes estatísticos de aderência: Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado 

que permitem a seleção do modelo probabilístico a ser usado para a caracterização dos dados. 

 

Em “Exemplo de Aplicação”, item posteriormente descrito, encontra-se na figura 4 uma demonstração 

da tela que permite a escolha por parte do usuário do método de ajuste e a distribuição de probabilidade 

e, na figura 5, um exemplo de realização do ajuste de uma amostra de dados à distribuição de 

probabilidade previamente escolhida. 

 

Relatório 

O programa ALEA apresenta ainda uma terceira etapa que tem como objetivo a apresentação conjunta 

de todos os resultados obtidos da Análise Preliminar de Dados e do Ajuste às Distribuições de 

Probabilidade, também em ambiente Windows, com a diferença de possibilitar salvá-los em arquivos 

do tipo “txt” ou “doc” e serem em seguida, editados e impressos.  

 

Ajuda 

Interface desenvolvida, também em ambiente Windows para fornecer ao usuário informações sobre o 

desenvolvimento do programa, e também as maneiras de utilizá-lo adequadamente, caso o usuário 

apresente dúvidas durante o tempo de uso. A figura a seguir demonstra uma das telas de ajuda, a qual 

fornece informações sobre a elaboração do programa. 

 

 



 

 

 

 

Outros recursos 

O programa contém ainda dispositivos que facilitam ao usuário a análise de dados, tais como o 

armazenamento dos dados em arquivos, e meios de reabri-los e fechá-los; salvar novos arquivos de 

dados; imprimi-los;  etc., ou até mesmo cancelar operações efetuadas. Foram desenvolvidas também, 

rotinas de controle de erros que não permitem a entrada incorreta de dados; impossibilitam travamento 

no decorrer dos cálculos; e de certa forma auxiliam a utilização do programa por parte do usuário, 

facilitando portanto, a execução do programa. 

 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

 

As figuras seguintes têm como objetivo demonstrar a aplicação do programa na análise de uma amostra 

de dados constituída de vazões máximas anuais provenientes da estação fluviométrica do rio Wabash 

na localidade de Logansport, Indiana, EUA (RAO e HAMED, 2000). 

 

Figura 2 – Tela de ajuda sobre a elaboração do programa 



 

 

 
Figura 3 – Exemplo de aplicação da análise preliminar de dados 



 

 Figura 4 – Tela para escolha do método e distribuição na etapa de ajuste 

Figura 5 – Exemplo de aplicação do ajuste à distribuição de probabilidade Gumbel 



CONCLUSÕES 

O programa ALEA foi desenvolvido de forma a disponibilizar aos usuários uma ferramenta prática e 

consistente capaz de facilitar o estudo de freqüência de ocorrências anuais de variáveis hidrológicas, 

tais como valores máximos, médios ou mínimos de vazões ou alturas de precipitação, e promover a 

análise e o ajuste de uma determinada amostra de dados. Foram desenvolvidas, adaptadas e testadas 

diversas rotinas de cálculo para obtenção dos itens da análise preliminar de dados, e ainda para a 

modelação dos dados amostrais através de algoritmos eficientes de estimação dos parâmetros das 

distribuições de probabilidade, bem como para a obtenção dos quantis, gráficos e testes de aderência 

para verificação do ajuste. Foram desenvolvidas ainda telas para entrada de dados e saídas de resultados 

de cada etapa componente do programa e descritas no decorrer deste artigo, valendo-se do aplicativo 

Visual Basic 6.0, com chamadas a algumas rotinas sob a forma de arquivos executáveis (‘dynamic link 

libraries’) originalmente compilados em linguagem Fortran. Embora os resultados obtidos pelo 

programa ALEA não tenham apresentado diferenças significativas quando comparados aos encontrados 

em exemplos citados em literatura especializada (e.g.: KITE, 1988; RAO e HAMED, 2000 e BOBÉE e 

ASHKAR, 1991), não se pode garantir que o programa seja imune a erros de cálculo ou programação. 

Solicita-se àqueles usuários do programa que encontrarem eventuais deficiências e incorreções em seus 

resultados, relatarem-nas aos autores do ‘sofware’ ALEA para que possam ser futuramente corrigidas.  
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