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Resumo – O dimensionamento de estruturas hidráulicas, a gestão de cheias e o manejo de bacias 

hidrográficas dependem de estimativas adequadas das vazões máximas. A escassez no 

monitoramento hidrológico, comum em países em desenvolvimento, e a necessidade de estimativas 

de vazão associadas a altos tempos de retorno, tem levado à utilização de métodos indiretos de 

estimativa, e.g. usando a técnica At-site Flood Frequency Analysis. O presente estudo propõe o uso 

de funções densidade de probabilidade multiparâmetros (GEV, LN3, PE3, GLO, GPA, KAP e 

WAK) em contraponto às distribuições de probabilidade de 2 parâmetros amplamente utilizadas no 

Brasil (EV1, LN2 e Gama). As 10 distribuições de probabilidades foram avaliadas com base em 

106 séries históricas de vazões máximas anuais no estado do Rio Grande do Sul – Brasil. Concluiu-

se que: i) o desempenho das distribuições multiparâmetros, em especial a KAP e a WAK, foram 

superiores aos das distribuições tradicionais de 2 parâmetros, as quais resultaram em erros absolutos 

substancialmente elevados na estimativa de quantis; ii) a distribuição GEV, seguido da KAP e 

WAK, respectivamente, foram as que melhor se ajustaram a um maior número de séries históricas. 
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PROBABILISTIC MODELLING OF MAXIMUM STREAM FLOWS: AN 

APPROACH BASED ON L-MOMENTS METHOD  
 

Abstract – The design of hydraulic structures as well as flood and river basin management are 

directly dependent on adequate estimates of maximum stream flow. The scarce hydrological 

monitoring, recurrent in developing countries, and the need for estimates associated with high 

return periods have led to the use of indirect estimation methods, e.g. using a technique known as 

At-Site Flood Frequency Analysis. The present study has as main objective to assess the use of 

multiparameter probability density functions (PDF) (GEV, LN3, PE3, GLO, GPA, KAP and WAK) 

in comparison to those of 2 parameters (EV1, LN2 and Gamma). These 10 PDFs were fitted to 106 

maximum annual streamflow (MAS) series for the Rio Grande do Sul State - Brazil. It was 

concluded that: i) the multiparameter PDFs, especially KAP and WAK, had performance superior 

to the traditional 2-parameters PDFs, which resulted in considerably greater quantile relative 

absolute errors ii) GEV, followed by KAP and WAK, respectively, were the PDFs that best fitter to 

most MAS series. 
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INTRODUÇÃO 

O dimensionamento de estruturas hidráulicas, a gestão de cheias e o manejo de bacias 

hidrográficas dependem de estimativas adequadas das vazões máximas. Tais estimativas podem ser 

obtidas através de conceitos relacionados à hidrologia determinística ou estatística. Nesta última, 

destaca-se a análise de frequência de cheias, que visa relacionar as frequências de ocorrência de 

eventos extremos de vazão às suas respectivas magnitudes, sendo tais estimativas conhecidas como 

vazões de projeto. 

 A seleção de uma distribuição de probabilidades adequada é fundamental em estudos de 

eventos extremos, e.g. análise local e/ou regional de frequência de cheias (Rahman et al. 2013).  

Segundo Beskow et al. (2015), distribuições teóricas de probabilidades mais simplificadas são 

comumente utilizadas no Brasil. Rahman et al. (2015) destacam que pouca atenção tem sido dada a 

distribuições de probabilidades com mais de três parâmetros. Entretanto, estudos recentes destacam 

a superioridade de distribuições de probabilidades de 4 parâmetros Kappa (KAP) e de 5 parâmetros 

Wakeby (WAK)  (Hosking e Wallis 1997; Kumar et al. 2003; Rahman et al. 2013; Beskow et al. 

2015).  No Brasil, o estudo de Beskow et al. (2015) é um dos primeiros no uso de distribuições 

multiparâmetros em estudos hidrológicos, encontrando melhor desempenho das distribuições KAP 

e Generalized Extreme Value (GEV) em comparação às distribuições Log-Normal de 2 parâmetros 

(LN2) e Gumbel (EV1), quando da modelagem probabilística de chuvas extremas em 342 estações 

pluviométricas no estado do Rio Grande do Sul.  

Por fim destaca-se ainda que a WAK possui diversas vantagens quando comparada às 

demais distribuições com menos parâmetros, sendo as principais (Hosking e Wallis, 1997; Rahman 

et al. 2015): i) permite melhor ajuste dos dados; ii) apresenta o “separation effect” que outras 

distribuições não possuem; iii) apresenta melhor performance na presença de outliers devido ao 

maior peso atribuído as suas caudas, iv) possui uma função de estimativa de quantis de fácil 

aplicação.  

Nesse contexto, os objetivos deste estudo foram: i) avaliar o desempenho de distribuições 

multiparâmetros, ainda pouco utilizadas na modelagem probabilística de vazões máximas no Brasil, 

comparando às distribuições tradicionais de 2 parâmetros; ii) avaliar o ganho obtido na utilização de 

distribuições multiparâmetros em relação às tradicionais para estimativa local da vazão de projeto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As séries históricas de vazão para o estado do Rio Grande do Sul foram obtidas no banco de 

dados hidrológicos Hidroweb, da Agência Nacional de Águas (ANA). Foram encontradas 1062 

seções de controle cadastradas nas 12 bacias hidrográficas existentes no Estado. Porém, a grande 

maioria dessas seções, apesar de cadastradas, não possuem dados. Por fim, apenas 123 séries 

históricas atendem o critério de pelo menos 10 anos de dados monitorados, sendo este critério 

extensivamente adotado para análise de frequência de variáveis hidrológicas de extremos (Rahman 

et al. 2015; Caldeira et al. 2015; Beskow et al. 2016b). Também foram excluídas 10 séries de 

vazões máximas pertencentes a bacias cujas áreas de drenagem se encontravam total ou 

parcialmente fora dos limites geográficos do Rio Grande do Sul (figura 1), seguindo recomendações 

de Beskow et al. (2016b).  
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Figura 1 – Seções de controle monitoradas no Rio Grande do Sul que foram consideradas para  a modelagem 

probabilística de vazões máximas diárias anuais 

 

Posteriormente, a tendência monotônica das séries históricas foi verificada através do teste 

não paramétrico de Mann-Kendall, sendo este o mais utilizado em estudos hidrológicos (Villarini et 

al. 2009).  
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 Onde,   é a estatística do teste,   corresponde a série histórica univariada e   é o tamanho da 

série em anos. As séries sem tendências (Figura 1) tiveram seus momentos amostrais estimados 

pelo método dos momentos-L. Abida e Ellouze (2008) destacam que o desenvolvimento momentos-

L é provavelmente a contribuição mais significante para a hidrológica estatística nos últimos 100 

anos (Abida e Ellouze, 2008). Os quatro primeiros momentos-L,   ,   ,    e   , referem-se às 

medidas de média, escala, assimetria e curtose, respectivamente, e são calculados a partir dos 

momentos ponderados de probabilidades   : 
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Uma vez calculados os momentos-L, o coeficiente de L-variação  , e as L-simetria    e L-

curtose   , os quais são grandezas úteis na descrição de distribuições de probabilidades, pode ser 

determinados pelas equações 7 e 8 (Hosking e Wallis, 1997): 

   
  

  
                                                                                                                              

  
  

  
                                                                                                                                        

 As séries de máximos anuais foram então ajustadas às distribuições de 2 parâmetros (EV1, 

LN2 e Gama) e multiparâmetros (GEV, Log-Normal de 3 parâmetros (LN3), Pearson de 3 

parâmetros (PE3), Generalized Logistic (GLO), Generalized Pareto (GPA), KAP e WAK). A 

escolha da distribuição de melhor ajuste se deu pelo teste de aderência de Anderson Darling (AD), 

amplamente empregado na escolha da distribuição de probabilidades que melhor se ajusta a séries 

de máximos (Beskow et al. 2015), principalmente por dar maior peso às caudas da distribuição, 

sendo esta característica desejável na modelagem probabilística de eventos extremos (Grace e 

Wood, 2012). O teste de aderência de AD pode ser escrito como: 

    ∫
[          ] 

    [      ]
     

  

  

                                                                                   

 Onde,    é o resultado do teste de aderência,      e       são as funções cumulativas e 

empíricas de probabilidades da variável  , cujo tamanho da série histórica é dado por  . Vale 

destacar que, a estimativa dos parâmetros de cada distribuição de probabilidades, empregando a 

técnica dos momentos-L, assim como a aplicação do teste de AD, foram realizadas com o auxílio do 

software computacional SHYDA (Beskow et al. 2013). 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base no teste não-paramétrico de Mann-Kendall, para um nível de significância de 5%, 

foi observado que 7 das 113 séries históricas (figura 1) apresentaram tendência monotônica e, 

portanto, não puderam ser empregadas para a sequência deste estudo. A não estacionariedade de 

séries de vazões pode resultar tanto de causas naturais (e.g. aquelas relacionadas aos ciclos 

climatológicos), como de causas antrópicas (e.g. mudanças no uso e cobertura das bacias 

hidrográficas e/ou as mudanças climáticas resultantes da emissão de gases do efeito estufa) (Ishak et 

al., 2013). 

As distribuições de maior aderência às séries históricas, dentre as 10 distribuições de 

frequência consideradas neste estudo (i.e. EV1, GEV, LN2, LN3, Gama, PE3, GLO, GPA, KAP e 

WAK), segundo teste de AD para uma significância de 5%, são apresentadas na Figura 1. De forma 

complementar, são sumarizados na Tabela 1 os principais resultados para cada distribuição de 

probabilidades. 

 
Tab. 1 Desempenho das distribuições de probabildiades consideradas e as estatísticas descritivas de seus respectivos 

parâmetros. 
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FDP* 
AD 

(5%)* 

Maior 

aderência** 

Tamanho da 

série*** 
Parâmetros Mínimo Máximo Média CV % 

EV1 74 0 - 
  0,00 0,06 0,01 167,30 

  29,81 5004,42 840,59 115,44 

GEV 102 13 24 

  12,81 2866,67 390,00 80,76 

  28,65 5235,66 823,68 116,69 

  -0,55 1,14 0,13 220,91 

LN2 71 0 - 
   3,55 8,62 6,30 17,32 

   0,12 0,98 0,50 31,20 

LN3 74 1 30 

  -39306,24 439,01 -1930,96 249,72 

   3,67 4068 59,90 772,60 

   0,010 0,8 0,28 66,26 

Gama 75 1 23 
  3,80 1527,35 246,40 128,73 

  1,49 63,19 6,43 113,96 

PE3 77 8 36 

  38,85 6434,31 994,72 121,35 

  21,13 3054,21 460,21 127,41 

  0,02 2,33 0,78 63,33 

GLO 31 1 64 

  70,64 407176 10859,55 584,31 

  16,98 163667 4216,80 605,35 

  -0,20 0,12 -0,02 332,57 

GPA 58 12 29 

  -35,08 1200,5 305,31 121,7 

  78,36 2880,5 925,12 94,81 

  0,02 1,62 0,69 65,3 

KAP 86 23 42 

  -6193,81 4921,33 635,43 179,23 

  17,73 13622,49 708,74 217,12 

  -0,52 1,32 0,27 134,95 

  -0,62 61 1,09 607,92 

WAK 69 47 39 

  -1734,10 1745,28 180,27 239,38 

  24,27 103769,1 4841,08 278,30 

  0,02 49,41 6,16 139,46 

  0,22 5909,09 536,34 179,27 

  -1,47 0,95 -0,01 2915,46 

*Função Densidade de Probabilidade (FDP) de melhor ajuste segundo o teste de aderência de AD; **Número de séries 

de máximo diário anual ajustadas para uma significância de 5% no teste de AD; ***Tamanho médio das séries 

históricas em anos. 

Apesar de apresentarem ajuste adequado para mais de 70 séries, EV1 e LN2 não foram 

superiores às demais distribuições em nenhuma das 106 séries históricas avaliadas. Além disso, 

distribuições Gama de 2 parâmetros e LN3 tiveram o melhor ajuste em apenas 1 série cada. Dessa 

forma, as distribuições de 2 parâmetros, comumente utilizadas na modelagem probabilística de 

eventos extremos no Brasil, apresentaram desempenho inferior quando comparadas às distribuições 

multiparâmetros, corroborando com as constatações de Beskow et al. (2015). Destaca-se ainda a 

inferioridade da GLO observada no presente estudo, tendo esta o menor número de séries ajustadas 

e sendo a de melhor ajuste para apenas 1 série. Assim como a GLO, a GPA foi adequada a um 

número pequeno de séries históricas de máximos quando comparado as demais distribuições, 

equivalente a pouco mais da metade das 106 séries consideradas. Dentre as séries de melhor ajuste 

pela GPA, apenas 1 obteve ajuste diretamente pela aplicação da GPA, sendo as demais 11, obtidas 

pelo caso especial da distribuição WAK. 

 A distribuição PE3 se ajustou a um número maior de estações quando comparado às 

distribuições supracitadas, equivalente a mais de 70% dos casos. Porém, apesar de se ajustar a um 

número elevado de séries, a PE3 obteve maior aderência em somente 8 das 106 séries de vazão 
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máxima diária anual. A distribuição GEV também foi a que se ajustou ao maior número de séries, 

obtendo ajuste adequado para cerca de 96% dos casos. O desempenho satisfatório da PE3 e GEV 

quando da modelagem de vazões máximas também for observada por Rahman et al. (2013). As 

distribuições de probabilidades multiparâmetros KAP e WAK foram as que melhor se ajustaram a 

mais de dois terços das 106 séries. A distribuição KAP foi, depois da GEV, a que se ajustou a um 

maior número de séries, equivalente a mais de 80% do total. No presente estudo, a distribuição 

WAK foi a que melhor se ajustou ao maior número de séries, equivalente à aproximadamente 45% 

do total de séries consideradas. Entretanto, de modo geral, a distribuição WAK se ajustou a um 

menor número de séries, quando comparada a outras distribuições de probabilidades de 

desempenho inferior (e.g. EV1, LN2, LN3, Gama). Constatações semelhantes foram feitas por 

Rahman et al. (2014). O uso das distribuições KAP e WAK ainda é pouco difundido no Brasil, em 

especial em estudos envolvendo vazões máximas anuais. Nesse contexto, o presente estudo se 

destaca por ser, provavelmente, um dos primeiros a abordar tais distribuições multiparâmetros em 

análises de frequência de cheias no país. Apresenta-se na Tab. 2 o erro absoluto relativo (EAR) 

máximo, mínimo e médio das 3 distribuições que obtiveram maior número de maior ajustes 

aceitáveis para diferentes tempos de retorno (TR). Assim, as 13 séries de vazões máximas diária 

anual que melhor se ajustaram à distribuição GEV são comparadas às estimativas das demais 9 

distribuições para as quais foram atendidos os critérios de aderência. O mesmo foi feito para as 23 

MAS séries ajustadas pela distribuição KAP e as 47 de melhor ajuste pela distribuição WAK. 

Tab 2. EA (%) nas estimativas das vazões máximas para tempos de retorno fixos das distribuições de melhor ajuste em 

comparação às demais distribuições para as quais foram atendidos os critérios do teste de AD. 

Maior 

Aderência 
FDP 

EAR (%) Mínimo EAR (%) Máximo EAR (%) Médio 

Tempo de Retorno em anos 

20 50 100 20 50 100 20 50 100 

GEV 

EV1 0,01 0,34 0,50 15,06 29,69 41,36 3,31 7,94 11,90 

LN2 0,09 0,19 0,28 80,76 124,81 161,95 11,77 19,49 27,22 

LN3 0,14 0,01 0,18 10,04 14,49 45,82 2,19 3,77 5,84 

Gama 0,01 0,06 0,01 14,79 27,40 38,94 3,15 7,42 11,07 

PE3 0,01 0,03 0,06 25,76 47,28 63,94 2,06 4,25 6,87 

GLO 0,03 1,20 3,38 37,71 40,99 44,84 3,97 6,96 10,62 

GPA 0,10 1,55 2,65 9,23 9,76 32,37 1,82 6,98 11,84 

KAP 0,00 0,02 0,05 8,21 37,11 51,15 0,93 3,49 6,14 

WAK 0,01 0,05 0,1 19,28 16,61 55,84 2,60 3,57 7,51 

KAP 

EV1 0,01 1,00 0,08 17,60 36,10 51,52 3,57 9,80 15,02 

GEV 0,00 0,02 0,05 8,94 59,00 36,53 0,94 3,94 6,52 

LN2 0,10 0,80 0,78 81,03 118,55 168,42 10,77 19,95 28,73 

LN3 0,02 0,03 0,07 7,44 11,63 23,72 2,12 3,05 4,96 

Gama 0,00 0,03 0,05 15,65 33,01 46,59 3,19 8,37 12,69 

PE3 0,02 0,17 0,10 25,25 46,27 62,45 2,03 5,74 9,16 

GLO 0,25 0,50 2,68 14,78 29,23 45,65 3,85 9,39 15,22 

GPA 0,00 0,01 0,02 4,04 12,82 20,20 1,06 4,35 7,03 

WAK 0,01 0,09 0,01 14,84 17,15 18,08 1,77 1,54 2,77 

WAK 

EV1 0,10 1,53 0,05 29,45 46,16 52,56 4,71 9,51 13,56 

GEV 0,01 0,05 0,1 17,22 19,92 35,83 2,68 3,62 6,9 

LN2 0,60 0,18 1,24 89,26 120,76 158,05 15,50 23,26 30,57 

LN3 0,15 0,01 0,09 12,04 17,58 21,79 2,66 2,53 4,17 

Gama 0,03 0,35 0,29 28,56 42,64 46,84 4,71 7,76 11,08 

PE3 0,04 0,22 0,21 32,61 49,83 57,47 4,01 6,07 9,07 

GLO 0,50 0,01 0,97 28,23 42,68 67,92 5,87 9,13 14,07 

GPA 0,21 2,21 2,65 12,68 13,36 32,79 2,73 6,60 10,94 

KAP 0,01 0,09 0,01 17,43 20,69 22,07 1,88 1,68 2,89 
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Os erros absolutos relativos associados ao uso da distribuição LN2 chegaram a corresponder 

a 168,4% em relação à melhor estimativa. Erros ainda maiores foram encontrados por Beskow et al. 

(2015) quando da modelagem probabilística de chuvas extremas na mesma região. Ainda 

corroborando com os autores supracitados, as distribuições com 2 parâmetros como a EV1, apesar 

de não apresentarem os mais elevados EA máximos, apresentam por sua vez EA médios de mais de 

10%, refletindo uma falta de precisão sistemática nas estimativas.  

 Para as 13 séries de máximos que obtiveram melhor ajuste pela distribuição GEV, a 

distribuição KAP foi a que apresentou o menor RAE médio nas estimativas para todos os TRs. Para 

as 23 séries de melhor ajuste pela distribuição KAP, o menor RAE médio para os TRs mais críticos 

de 50 e 100 anos, foram obtidos pela distribuição WAK, não superando a marca de 3% de erro 

absoluto relativo nas estimativas. Da mesma maneira, para as 47 séries melhor ajustadas à 

distribuição WAK, a distribuição KAP apresentou os menores erros. Isto posto, é possível afirmar 

que as distribuições multiparâmetros, em especial das distribuições KAP e WAK, apresentaram 

estimativas mais precisas para os quantis de vazões máximas, sendo que o uso de ambas resultou 

em estimativas de baixo EA médio.  

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que: i) o desempenho das 

distribuições multiparâmetros, em especial a KAP e a WAK, foram superiores aos das distribuições 

tradicionais de 2 parâmetros, as quais resultaram em erros absolutos substancialmente superiores na 

estimativa de quantis; ii) a distribuição GEV foi a que se ajustou ao maior número de séries de 

vazões máximas diária anual segundo o teste de AD, porém, as distribuições KAP e WAK foram as 

que melhor se ajustaram a um número maior dessas séries, reforçando o ganho nas estimativas de 

vazões de projeto devido à superioridade das distribuições de probabilidades com mais parâmetros. 

Conclui-se também que, apesar das distribuições multiparâmetros terem apresentado ajuste 

adequado a um número elevado de séries de vazões máximas diárias anuais, nenhuma distribuição 

pode ser utilizada de maneira indiscriminada para todo o estado. Por isso, recomenda-se que estudos 

futuros visem dividir o estado em regiões hidrologicamente homogêneas a fim de indicar 

distribuições representativas para vastas áreas do estado e assim facilitar a análise de frequência de 

cheias. 
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