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Resumo – A PMP é uma metodologia muito utilizada na engenharia de recursos hídricos para a 

estimativa da cheia máxima provável. Conceitualmente, as metodologias de estimativa da PMP se 

baseiam na existência de um limite físico para precipitação. Estas estimativas podem ser realizadas 

por métodos hidrometeorológicos ou estatísticos. A OMM recomenda o método de Hershfield 

(1961,1965) como método estatístico para estimativa da PMP. Este trabalho apresenta e analisa a 

proposta alternativa de formulação do método de Hershfield  que foi desenvolvida por 

Koutsoyiannis (1999), onde a estimativa da PMP por este método pode ser  obtida utilizando a 

distribuição Generalizada de Valores Extremos (GEV). Esta formulação alternativa foi aplicada na 

bacia do Alto São Francisco situada em uma zona climática tropical  na região sudeste do Brasil 

com área aproximada de 51.000 Km2. Foram utilizadas 92 séries de precipitações máximas diárias 

referentes ao ano hidrológico (Out-Set), variando de 10 a 48 anos de observações. Os resultados 

obtidos foram analisados levando-se em consideração estudos de regionalização de precipitações 

máximas diárias realizados na mesma região e mostram a necessidade de séries mais longas para 

aplicação da proposta alternativa. 

 

Abstract – The Probable maximum Precipitation (PMP) which is frequently used in  Water 

Resources Engineering to estimate the Probable Maximum Flood (PMF). Theoretically, the 

methologies to estimate the PMP are based on the existence physical limit of precipitation. In order, 

to estimate PMP hydrometeorological and statistical methods are used. WMO recommends the use 

of Hershfied’s method (1961,1965) as statistical method to estimate the PMP. This paper presents 

and analyses an alternative formulation of Hershfield’s method developed by Koutsoyiannis (1999), 

where PMP estimate is obtained by the distribution of Generalized Extreme Value (GEV). The 

proposed alternative formulation was applied over the 51,000-km2 upper São Francisco river basin, 

located in the tropical climatic zone of south-eastern Brazil A network of 92 rainfall gaging stations 

within or neighboring the watershed has been employed in this work; the sample sizes varied from 

                                                           
1 CPRM – Serviço Geológico do Brasil – Av. Brasil, 1731 – Funcionários – Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil – 

CEP: 30.140.002 – Tel: 31- 3261-0337 – Fax: 31-3261-4484 – eber@cprmbh.gov.br 

 



10 to 48 years of record. The results of this work were analyzed considering the regionalization of 

the annual maximum daily precipitation over the same area, and showed the importance of long 

series to apply the proposed alternative formulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Organização Meteorológica Mundial (OMM) define a Precipitação Máxima Provável 

(PMP) como sendo, teoricamente, a maior altura pluviométrica, correspondente a uma dada 

duração, fisicamente possível de ocorrer sobre uma área de drenagem em uma certa época do ano. 

Representa, segundo essa definição, um limite físico da precipitação que pode vir ocorrer, com uma 

duração, sobre uma bacia hidrográfica, em um certo período do ano. (Pinto,1996). 

 O fato da PMP admitir um limite físico para as precipitações faz com que esta metodologia 

seja totalmente contrária a uma abordagem probabilistica do problema, que associa qualquer 

quantidade de precipitação a uma probabilidade de excedência. 

 A PMP é utilizada para estimar a CMP, cheia máxima provável, que é a maior cheia que 

poderia ocorrer em um determinada bacia hidrográfica. A CMP permite definir as características 

dos projetos de proteção contra grandes vazões. 

Devido as incertezas que envolvem a determinação da PMP, essa deve ser encarada como 

um evento cuja superação está associada a uma probabilidade muito baixa de ocorrência e não 

como um limite físico que pode ocorrer para as condições analisadas (Bertoni e Tucci, 1993). 

De acordo com Benson (1973) apud Koutsoyiannis (1999) o método da PMP tem sido 

utilizado e aceito por um longo tempo, por uma única razão, não pelos seus méritos, mas porque 

permite uma solução que retira a responsabilidade de tomar importantes decisões sobre o grau de 

risco ou proteção. 

Entretanto esta remoção de responsabilidade é ilusória, pois Dooge (1986), apresenta 

algumas precipitações registradas nos Estados Unidos que extrapolaram as estimativas da PMP. 

 A estimativa da PMP é realizada através de vários procedimentos. Basicamente, são 

utilizados métodos meteorológicos e métodos estatísticos. Os resultados alcançados, representam 

aproximações e extrapolações, assumidamente inexatos (Occiphinti, 1989). 

 Os métodos hidrometeorológicos para determinação da PMP baseiam-se no fato de que o 

total precipitado cresce com o aumento do teor de umidade do fluxo de ar que alimenta as 



tormentas, admitindo-se que a coincidência entre a máxima precipitação e máxima umidade não 

ocorreu no passado devido a outros fatores intervenientes no processo, mas pode ocorrer no futuro 

(Bertoni e Tucci, 1993). 

 O método estatístico para estimativa da PMP adotado como padrão pela OMM é o método 

desenvolvido por Hershfield (1961 e 1965). 

 Koutsoyiannis (1999), mostrou que os dados publicados por Hershfield não verificam a 

hipótese de que existe uma PMP como um limite físico, mas que um tratamento puramente 

probabilistico dos dados é mais consistente. Além disso, Koutsoyiannis (1999), utilizando o mesmo 

conjunto de dados, mostrou que a estimativa da PMP pelo método de Hershfield pode ser obtido 

utilizando a distribuição Generalizada de Valores Extremos (GEV) para um tempo de retorno 

aproximado de 60.000 anos, com o parâmetro de forma calculado em função das médias das séries 

de precipitações  máximas anuais. 

 O presente artigo tem por objetivo apresentar a formulação alternativa do método estatístico 

de Hershfield para estimativa da PMP que foi elaborado por Koutsoyiannis (1999) e aplicá-lo na 

bacia do alto São Francisco. Analisando os resultados alcançados levando em consideração os 

estudos de regionalização de precipitações máximas diárias realizados por Pinto e Naghettini 

(1999). 

   

MÉTODO DE HERSHFIELD PARA CÁLCULO DA PMP ESTATÍSTICA 

 

O método estatístico para estimativa da Precipitação Máxima Provável pode ser utilizado em 

estudos onde não há grande disponibilidade de dados meteorológicos, mas apresenta boas séries de 

dados pluviométricos. Segundo o manual da WMO (1973), o cálculo da PMP por este procedimento 

deve ser aplicado em bacias hidrográficas com áreas inferiores a 1000 Km2. Um dos problemas do 

método é que a estimativa da PMP é feita para um ponto, sendo necessário a redução do valor 

calculado para representar uma distribuição espacial. 

A metodologia apresentada pela OMM foi desenvolvida por Hershfield, 1961, baseando-se 

na equação geral de freqüência de Chow (1964): 

 

     X X Kt n n= + .S                                          (1) 

 

onde, 

Xt = valor da precipitação para um período de retorno t 

Xn = média da série de n máximos anuais 

Sn = desvio padrão da série de n máximos anuais 



K = fator de recorrência que varia com as diferentes distribuições de freqüência que ajustam   

aos valores extremos de dados hidrológicos        

 Substituindo Xt pela máxima chuva observada, hm , e K por Km , temos: 

 

     nmnm SKhh +=                                          (2) 

 

 Hershfield (1961) fez a determinação do fator de recorrência, Km , para 2.645 estações 

(94.523 estações-anos), obtendo um valor máximo de 15 para precipitações de 24 horas. É 

importante salientar que mais de 90 %  das estações estavam nos Estados Unidos. Assim, ele 

concluiu que a estimativa da PMP poderia ser realizada através da equação (2), adotando Km=15 e 

substituindo hm pela PMP. Mais tarde, observou que os fatores de recorrência variam inversamente 

com a magnitude das médias das precipitações máximas anuais e plotou os resultados em um 

gráfico, conforme está apresentado na figura 1. Além disso, calculou novos valores de Km, inclusive 

para outras durações, onde o valor máximo de Km é igual a 20. 
 

 
Figura 1 – Km em função da duração e da média das precipitações máximas (mm) 

(Fonte: WMO, 1973) 

 

Hershfield (1961), também fez análises de sensibilidade da média e do desvio padrão quanto 

à presença de um valor atípico na amostra e relativo a influência do tamanho da amostra, 

elaborando gráficos que permitem o ajuste da média e do desvio padrão considerando as variáveis 

apresentadas. 

Hershfield (1961), recomenda que as séries a serem utilizadas para a estimativa da PMP 

apresentem pelo menos 20 anos de observações, nunca menos de 10 anos, e sejam representativas e 

consistentes.  

 Geralmente os valores de PMP obtidos por esta metodologia são menores que os obtidos 

pelo método hidrometeorológico (WMO,1973). Entretanto, Sugai e Fill (1990), encontram para a  



região sul do Brasil valores de PMP calculados pelo método estatístico bem maiores dos que os 

calculados pelo método hidrometeorológico. (Pinto,1996) 

 No Brasil, destacam-se dois estudos realizados para obtenção do fator de recorrência, Km, 

pelo método de Hershfield. O primeiro, desenvolvido no sul do país por Sugai e Fill (1990), que 

encontraram um valor de Km máximo igual a 9,0, para precipitações de 1 dia de duração; e o outro 

realizado por Veloso e Versiani (1993) nas bacias do alto rio das Velhas, do Paraopeba e do alto 

Rio Doce em Minas Gerais, onde encontraram o valor máximo de Km igual a 9,8 para chuvas de 1 

dia de duração. Estes valores são inferiores aos máximos sugeridos por Hershfield, que variam de 

12 a 15 para precipitações máximas entre 100 e 200 mm. 

 

ALTERNATIVA DE FORMULAÇÃO DO MÉTODO DE HERSHFIELD PARA CHUVAS 

COM 24 HORAS DE DURAÇÃO APRESENTADO POR KOUTSOYIANNIS (1999) 

 

Considerando que as treze classes de Hershfield apresentadas na Tabela 1 são seleções 

totalmente aleatórias, podemos admitir que a padronização especifica da precipitação máxima 

anual, como por exemplo o uso do K (valor da precipitação menos a média, dividido pelo desvio 

padrão), é uma boa ferramenta de análise. Dessa maneira, podemos considerar que as séries com os 

valores de K são oriundos da mesma população. Hershfield (1961) também admitiu esta suposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1– Sumário da tabela de dados publicados por Hershfield (1961). Fonte: Koutsoyiannis 

(1999) 

Classes 

Tamanho das 

Séries 

(anos) 

Número 

de Séries 

Intervalo do valor 

mínimo de 

Km 

Intervalo do valor 

máximo de 

Km 

1 10-14 208 1,0-1,5 14,5-15,0 

2 15-19 851 1,0-1,5 13,0-13,5 

3 20-24 92 1,5-2,0 14,0-14,5 

4 25-29 108 1,5-2,0 8,0-8,5 

5 30-34 97 2,0-2,5 10,5-11,0 

6 35-39 85 2,0-2,5 9,5-10,0 

7 40-44 108 2,0-2,5 10,0-10,5 

8 45-49 149 1,5-2,0 9,5-10,0 

9 50-54 260 2,0-2,5 9,5-10,0 

10 55-59 352 1,5-2,0 11,0-11,5 

11 60-64 279 2,0-2,5 11,0-11,5 

12 65-69 45 2,0-2,5 8,0-8,5 

13 > 70 11 2,0-2,5 6,0-6,5 

     

Total  2645 1,0-1,5 14,5-15 

 

 A função de distribuição empírica, F(K), da união de todas as séries de K pode ser obtida da 

seguinte maneira: 

Considerando, 
 

     )1).(()( ' += iii mKFKm                                        (3) 

 

onde,  

mi(K) é o número de estações-ano, referente aos valores de K que são menores ou iguais a um 

dado K 

Fi(K) é a função de distribuição empírica para a classe i  
'
im é o número de estações-ano na classe i  

 Adicionando mi(K)  para todas as classes, encontraremos o número total de estações-ano, 

m(K), das séries utilizadas por Hershfield. Da mesma maneira se somarmos todos os '
im , 

encontraremos o número total de estações-ano (m’= 94.523), assim temos: 
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 A estimativa da F(K) é possível para os limites superiores das 28 classes de Km apresentadas 

por Hershfield (1961). Os valores de K variam de 1,5 a 15 para estimativa de F(K). Assim os 

valores de F(K) variam de 0,7759, que corresponde a 4,5 anos de tempo de retorno, a 0,999994. 

 A figura 2 apresenta graficamente a distribuição empírica de K no papel de Gumbel. 

Observando-se a figura 2 verifica-se que a distribuição de Gumbel não é apropriada para ajuste aos 

valores empíricos. Koutsoyiannis (1999) fez o ajuste da distribuição GEV com a seguinte função de 

distribuição acumulada: 

 

     

























 −+−=

−
α

ψ
λ

α

1

1exp)( xxFX                  




 −≥

α
ψαλα 1x                  (5) 

 

onde, 

X e x representam a variável aleatória e o seu valor, respectivamente.. 

α , λ  e ψ  são os parâmetros de forma, escala e posição, respectivamente; os parâmetros de 

forma e posição são adimensionais. Observe que na parametrização da equação (5), o valor de 

α  é o oposto do valor do parâmetro de forma na parametrização convencional da distribuição 

GEV. 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 2 – Distribuição empírica (pontos) e distribuição GEV ajustada (linha continua) a todos os K 

de Hershfield (1961). Fonte: Koutsoyiannis (1999) 

 

Como  dispunha de somente 28 valores na distribuição empírica, Koutsoyiannis (1999) 

considerou que a utilização dos métodos tradicionais de estimativa dos parâmetros de uma 

distribuição teórica, tais como, o método dos momentos, dos momentos-L e da máxima 

verosimilhança, não seriam adequados. Assim, ele usou o método dos mínimos quadrados com o 

objetivo de minimizar o erro quadrático médio entre os valores teóricos e empíricos de –ln(-

ln(F(K)) para cada valor de K. A função objetivo foi uma função dos parâmetros da GEV e 

resultado do processo de minimização foi o seguinte: 

 

13,0=α         6,0=λ         73,0=ψ  

 

Utilizando os parâmetros calculados acima, e considerando o valor K=15, o valor de F(K) 

pela equação (5) é igual a 0,999982, que corresponde a um período de retorno de 55.700 anos. A 

distribuição GEV ajustada está apresentada na figura 2. 

Koutsoyiannis (1999) também calculou os parâmetros da GEV de maneira que a média e o 

desvio padrão dos valores de K sejam iguais a 0 e 1, respectivamente. Os resultados obtidos foram: 

 

13,0=α         64,0=λ         69,0−=ψ  



Observa-se que o parâmetro de forma não sofreu alteração, o parâmetro de escala variou um 

pouco e parâmetro de posição mudou significativamente. 

Assumindo que K tem média 0 e desvio padrão igual a 1, a equação (5) após algumas 

transformações algébricas será: 
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onde, 

Sinal(α ) é o sinal do parâmetro de forma 

( )Γ  é a função gama 

 Substituindo 13,0=α  e K=15 na equação acima, temos F(K)=0,99983 que corresponde a 

um tempo de retorno de 58.600 anos. Por arredondamento dos resultados anteriores, Koutsoyiannis 

(1999) considerou que o K=15 corresponde a um período de retorno próximo aos 60.000 anos, que 

é diferente da estimativa empírica de 95000 anos. Segundo o autor esta diferença não é 

estatisticamente significativa, pois considerando a probabilidade de K ser menor ou igual a 15 como 

000.60/11 −=p , então a probabilidade que todas a 95000 observações sejam inferiores ou iguais a 

15 é 20,0000.95 ≈p . Dessa maneira a hipótese que as probabilidades teórica e empírica são as 

mesmas não é rejeitada para níveis de significância típicos (1%, 5% etc).  

 Koutsoyiannis (1999) resume os resultados anteriores em três pontos apresentados a seguir, 

dando uma interpretação alternativa do método de Hershfield (1961). 

(1) A distribuição GEV pode ser considerada como apropriada para séries de precipitação 

máxima anual. 

(2) O valor padronizado da precipitação máxima anual, K=15, (considerado por Hershfield 

como referente a PMP) corresponde a um período de retorno de aproximadamente de 60.000 

anos. 

(3) O parâmetro de forma da distribuição GEV, α , para os valores de K é 0,13. 

Segundo o mesmo autor, esta formulação é mais consistente que a original de Hershfield 

(1961) pois considera a natureza probabilistica das chuvas e permite a quantificação do risco da 

utilização dos diferentes valores de K. 

Em trabalho subsequente, Hershfield (1965) substituiu o valor único de K=15, que relaciona 

K com os valores médios das séries de máximos anuais, h , conforme está apresentado na figura 3. 

Koutsoyiannis (1999) apresentou uma maneira de reproduzir a curva da figura 3 através de uma 



relação matemática entre o parâmetro de forma, α , e os valores médios das séries de máximos 

anuais, h . A metodologia apresentada é seguinte: 

(1) Selecione vários pontos ( h ,K) da curva da figura 3. 

(2) Para cada valor de K, calcule a partir de (6) o valor do parâmetro de forma, α , 

considerando 000.60/11)( −=KF . 

(3) A partir do conjunto de pontos ( h ,α ) estabeleça uma relação matemática simples e estime 

seus parâmetros. 

Koutsoyiannis (1999) apresentou a seguinte relação: 

 

     h00049,0183,0 −=α                       (7) 

 

onde, 

α  é o parâmetro de forma da distribuição GEV 

h  é média da série de precipitações máximas anuais, em mm. 

 

 
Figura 3 – Comparação do gráfico empirico de Hershfield para Km como função da média da 

precipitação máxima anual (linha tracejada), com a curva obtida através do método proposto por 

Koutsoyiannis (K para T = 60.000; linha continua) aplicando as equações (7) e (6). Fonte: 

Koutsoyiannis (1999). 



 Analisando a equação (7) , observa-se que para h >373,5 mm, o valor de α  é menor que 

zero. Nesta situação o K será superiormente limitado, ou seja, distribuição do tipo III da teoria do 

valores extremos. Koutsoyiannis (1999) apresenta a opinião de que não há razões físicas ou 

empíricas para aceitar um limite superior para K. Sugerindo como solução adotar α =0, e utilizar a 

distribuição de Gumbel nestas situações extremamente excepcionais, mas sempre tendo em mente 

que esta solução resulta em uma pequena discordância com Hershfield para h >373,5 mm. 

 

BACIA DO ALTO SÃO FRANCISCO 

 

A bacia do Alto São Francisco, denominada pela ANEEL com sub-bacia 40, compreende as 

nascentes dos rios São Francisco, Pará, Paraopeba, Indaiá, Borrachudo e seus afluentes até a 

barragem de Três Marias da CEMIG. 

“A região está localizada entre os paralelos 18º e 21º de latitude sul e os meridianos 43º30’ e 

46º40’ de longitude oeste na região central de Minas Gerais (Figura 01). Possui uma área de 

aproximadamente 51.000km2, abrangendo cerca de 100 municípios.  

51º

16º

23º

40º

Belo Horizonte

Três Marias

 

Figura 04 - Localização da Sub-Bacia 40 no Estado de Minas Gerias (CPRM,1996) 

 

A região em estudo apresenta temperatura média anual variando entre 19 e 23ºC, sendo que as 

menores temperaturas são encontradas ao sul da bacia devido à influência orográfica, ocorrendo um 

aumento gradativo assim que se alcançam as latitudes mais baixas. O mês mais quente, janeiro, 

apresenta média das máximas variando entre 28 e 30ºC. Já no período outono-inverno ocorre um 

significativo decréscimo de temperatura, sendo que a média das mínimas do mês mais frio, julho, 

varia entre 8 e 10ºC. A amplitude térmica anual é da ordem de 12 a 14ºC. (DNAEE, 1995) 



Com relação às precipitações, os totais pluviométricos  anuais variam, de forma geral, entre 

1.700mm nas cabeceiras da bacia a 1.150mm na região próxima a barragem de  Três Marias. O 

trimestre mais chuvoso contribui com cerca de 55 a 60% do total anual precipitado, 

correspondendo, para a quase totalidade da bacia, aos meses de novembro-dezembro-janeiro. A 

exceção ocorre na extremidade ocidental da bacia, onde os meses mais chuvosos são dezembro, 

janeiro e fevereiro. Já o trimestre mais seco, corresponde aos meses de junho, julho e agosto, 

contribui com menos de 5% da precipitação anual. (DNAEE,1995) 

Segundo DNAEE (1995) são encontradas na região, como está apresentado na Figura 05, três 

tipologias climáticas de acordo com a classificação de Köppen: 

• Cwb - clima temperado brando com verão ameno (temperatura média do mês mais quente 

inferior a 22ºC) e inverno brando ( temperatura média do mês mais rio inferior a 18ºC); a estação 

seca é coincidente com o inverno.  

• Cwa - clima temperado brando com verão quente (temperatura média do mês mais quente 

superior a 22ºC) e inverno brando (temperatura média do mês mais frio inferior a 18ºC); a 

estação seca corresponde ao inverno.  

• Aw - clima tropical chuvoso, quente e úmido, com inverno seco e verão chuvoso. A temperatura 

média do mês mais frio é sempre superior a 18ºC.” (Pinto e Naghettini 1999) 

 



 
Figura 05 – Classificação climática de Köppen 

 

 

 

DADOS UTILIZADOS 

 

Para realização deste trabalho foram utilizadas 92 séries de precipitações máximas diárias 

referentes ao ano hidrológico da região em estudo, que inicia em outubro e finaliza em setembro, 

apresentando um período de observações variando de 10 a 48 anos. As séries são do período de 

1940 a 1995. A Figura 06 apresenta a localização das estações na bacia do alto São Francisco.  



 
Figura 06 - Localização das estações utilizadas no estudo. Fonte: Pinto e Naghettini (1999) 

 

APLICAÇÃO DO MÉTODO DE KOUTSOYIANNIS (1999) 

 

A primeira etapa da aplicação do método de Koutsoyiannis (1999) foi realizada com o 

cálculo do parâmetro de forma da GEV, α , através da equação (7) para as 92 séries utilizadas no 

estudo. Ressaltamos que foram utilizadas as médias das séries sem nenhum ajuste para o tamanho 

das mesmas. Os valores obtidos variaram de 0,1365 a 0,1493. Os parâmetros de escala, λ , e de 

posição, ψ ,  foram calculados pelo método dos momentos. O valor da precipitação foi obtida pela 

função inversa da equação (5) adotando T=60.000 anos. A inversa é: 
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 −+−+= −α

α
ψλ )(ln(11 xFx                      (8) 

 

Onde,α , λ  e ψ  são os parâmetros de forma, escala e locação, respectivamente. Os 

parâmetros de forma e locação são adimensionais. 



Para facilitar a visualização dos resultados os quantis calculados foram espacializados a 

partir do ajuste uma superfície de mínima curvatura aos dados pontuais através de um método 

similar aos descritos por Swain (1976) e Briggs (1974), mas com as alterações propostas por  Smith 

e Wessel (1990). As isolinhas de precipitação obtidas pelo método de Koutsoyiannis (1999) está 

apresentado na figura 07. 

 

 
Figura 7 – Isolinhas de PMP de 24 hs obtidas pelo método alternativo de Koutsoyiannis (mm) 

 

A distribuição GEV foi ajustada às 20 séries com mais de trinta anos de dados, com os 

parâmetros calculados não só pelo método proposto por Koutsoyiannis, mas também pelo método 

dos momentos-L e da máxima verossimilhança. Os resultados alcançados foram contraditórios com 

o parâmetro de forma variando muito entre os três métodos. Acreditamos que essa diferença se deva 

ao fato das séries serem curtas. Afim de ilustrar este fato a figura 8 apresenta os resultados obtidos 

para a estação de Lamounier, código 02045005, com 44 anos de dados. 
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Figura 8 – Ajuste da GEV para a estação de Lamounier 

 

O método de Hershfield também foi aplicado à bacia em questão; os valores de “PMP” 

assim obtidos também foram espacializados pelo mesmo método descrito anteriormente. A variação 

espacial da PMP está apresentada na figura 9. É importante salientar que as médias e os desvios-

padrão sofreram os ajustes preconizados pelo manual da OMM.  



 
Figura 9 – Isolinhas de PMP de 24 hs obtidas pelo método de Hershfield (mm) 

 

Em um estudo anterior, Pinto e Naghettini (1999) fizeram a regionalização  das 

precipitações máximas diárias do Alto São Francisco aplicando o método “index-flood” com a 

utilização dos momentos-L e o emprego das estatísticas-L. Definiram duas regiões homogêneas em 

termos de precipitações diárias máximas anuais, chamadas de norte e sul, e ajustaram a distribuição 

Generalizada de Valores extremos (GEV) para as duas regiões. O fator de adimensionalização 

utilizado no método “index-flood” foi a média das séries . A função da distribuição acumulada GEV 

foi apresentada na forma convencional dada pela expressão: 
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onde K , α  e ξ  são os parâmetros de forma, escala e posição, respectivamente. Os parâmetros 

da distribuições regionais adimensionais ajustadas estão na tabela 2. 



 

 

Tabela 02 - Parâmetros da Distribuição Generalizada de Valores Extremos 

Região Posição Escala Forma 
Norte 0,867 0,207 -0,061 
Sul 0,873 0,213 -0,022 

 

 Como as distribuições regionais ajustadas por Pinto e Naghettini (1999) confirmam a 

afirmação de Koutsoyiannis (1999) sobre a utilização da GEV e a base de dados utilizada no 

trabalho atual é a mesma, foi calculado para cada uma das 92 séries o quantil referente ao tempo de 

retorno de 60.000 anos. Estes quantis também foram espacializados pelo mesmo método descrita 

anteriormente para facilitar a visualização dos resultados. A figura 10 apresenta os quantis 

espacializados. 

 

 

 
 

Figura 10 – Isolinhas de precipitação com período de retorno de 60.000 anos (mm) 



 

 As distribuições regionais ajustadas por Pinto e Naghettini (1999) foram utilizadas para 

calcular os tempos de retorno dos quantis obtidos pelo método proposto por Koutsoyiannis (1999) e 

os valores  resultantes da aplicação do método de Hershfield para calculo da “PMP”, como 

preconizado pela OMM. No caso do método proposto por Koutsoyiannis (1999) os tempos de 

retorno variaram de 6.384 a 30,4 x  109 anos, sendo que 6 séries apresentaram tempos de retorno 

menores que 60.000 anos, todas com menos de 17 anos de dados. Para o método de Hershfield os 

tempos de retorno variaram de 26.427 a 2,6 x  1011 anos, e duas séries apresentaram tempo de 

retorno menores que 60.000 anos, as duas com menos de 12 anos de dados. 

 

CONCLUSÕES 

 

 As discussões apresentadas neste artigo mostram que o método de Hershfield não estima a 

PMP como um limite físico, mas como um valor que tem associado uma probabilidade de 

excedência.  

 As diferenças observadas entre os resultados da aplicação direta do método de Hershfield, 

figura 9, e do método alternativo proposto por Koutsoyiannis (1999), figura 7, são devidas aos 

ajustes realizados na média e no desvio-padrão das séries no método de Hershfield, e que não são 

realizados no método alternativo. 

 As diferenças significativas entre os quantis calculados pelas distribuições regionais 

definidas por Pinto e Naghettini (1999), figura 10, e o método alternativo, figura 7, que também 

utiliza a distribuição Generalizada de Eventos Extremos, evidenciam um ponto crucial nas análises 

de freqüência, ou seja, o tamanho das séries. De fato, o cálculo dos parâmetros das distribuições são 

sensíveis ao número de dados utilizados. No caso de séries curtas, os diferentes métodos de 

estimativa dos parâmetros geram valores discrepantes. Este fato foi observado, também, quando os 

parâmetros da GEV foram calculados por diferentes métodos utilizando séries com mais de trinta 

anos. A figura 8 apresenta um exemplo desse fato. 

 A aplicação do método alternativo proposto por Koutsoyiannis (1999) fica restrita à 

utilização de séries mais longas. Isto ocorre devido as dificuldades inerentes a estimativa dos 

parâmetros da GEV mencionados anteriormente. Esta restrição também foi colocada pelo autor do 

método alternativo. 

 A afirmação de Koutsoyiannis (1999) sobre a propriedade de se utilizar a distribuição GEV 

para ajustar séries de precipitações máximas anuais foi confirmado pelo trabalho de Pinto e 

Naghettini (1999). 



 Os resultados deste trabalho mostram a necessidade de se manter uma rede permanente no 

tempo para coleta de dados hidrometeorológicos. Como qualquer ciência experimental, somente 

com séries hidrológicas mais longas e representativas poderemos fazer inferências mais consistentes 

sobre a realidade, principalmente sobre a ocorrência de eventos tão raros como o da chamada 

precipitação máxima provável. 
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