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ABSTRACT – The objective of the study is to calculate the probability of occurrence and the return 
period of flood levels of the Taquari river in the city of Lajeado - State of Rio Grande do Sul. To 
perform this work, the records of floods in the municipality of Lajeado were consolidated, in the 
period from 1940 to 2015, made available by the Porto Fluvial Estrela, NIH - Univates and ANEEL. 
The calculations of the probability of occurrence and return period, were calculated using the 
method of distribution of the extreme values of Weibull and Log Pearson Type III. In Lajeado city 
considers the orthometric height of 13 m as the reference level of the Taquari river, which overflows 
causing floods from the level of 19 m. Since 1940, the 19 m level has been exceeded 87 times, 
indicating a recurrence greater than one flood per year. The return period analysis indicates the 
probability of a flood occurring each year. For the level of 21 m the analysis indicated a flood with a 
time of return of 1.55 years, while the 25 m level, has a return period of 6.48 years and, to an 
extreme level, such as the flood of 1941, which exceeded 29 m, the return period is 166.67 years.  

Palavras-Chave – Inundações do Rio Taquari; Probabilidade de Ocorrência de inundações em 
Lajeado/RS 

1. INTRODUÇÃO 

Os danos causados pelas inundações podem ser reduzidos se os riscos de ocorrência forem 

considerados no planejamento da ocupação do solo, como nas áreas de inundação (Silva, 2013). Os 

fenômenos hidrológicos ocorrem com determinada intensidade, estas que, através de uma série de 

registros, podem ser postas como funções do tempo e do espaço, em diferentes escalas. Para isso, 

a hidrologia estatística estocástica apresenta a análise de um conjunto limitado de observações de 

um determinado fenômeno aleatório e extrai inferências quanto à ocorrência de todas as prováveis 

realizações do fenômeno em questão por meio de distintos métodos (Naghettini e Pinto, 2007). 

Nesse sentido, algumas aplicações da hidrologia estatística, são os cálculos da probabilidade 

de ocorrência e do tempo de retorno que, aplicados aos diferentes níveis de inundação são 

relevantes para o planejamento das áreas sujeitas às inundações (Kurek, 2012). As inundações se 
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constituem em fenômenos naturais, imprevisíveis quanto à sua ocorrência. No entanto, sua 

ocorrência pode ser quantificada, o que contribui para auxiliar no prognóstico de acontecimentos 

de determinada inundação e até estimar a magnitude e o alcance da lâmina de água sobre as áreas 

inundadas, proporcionando maior segurança à população (Eckhardt, 2008). 

O tempo de retorno (TR), ou período de retorno ou recorrência, derivado da probabilidade 

de ocorrência de um dado evento, consiste no intervalo médio de anos, com que o evento 

hidrológico extremo pode ser igualado ou superado ao menos uma vez. Diversos são os métodos 

para sua obtenção, Tucci e Bertoni (2003) utilizam o inverso da probabilidade de ocorrência (P): TR 

= 1/P. Já a probabilidade de ocorrência de um evento é o número de vezes que um evento de 

determinada magnitude (Q) é igualado ou superado em certo intervalo de tempo (Santos, 2007). 

Naghettini e Pinto (2007) apresentam, entre outros modelos, a distribuição de Weibull e Log 

Pearson Tipo III, como as distribuições extremas mais aplicadas para estudos de análises de 

frequência de variáveis hidrológicas, uma vez que possui várias utilidades sobre as determinações 

de relações intensidade – duração – frequência de precipitações intensas e vazões de inundações. 

A compilação dos dados, para este tipo de análise, pode ser realizada por meio de séries amostrais 

anuais, considerando apenas os valores máximos ou parciais, valores de um determinado período 

(Tucci, 2013).  

É importante ressaltar que os modelos estatísticos usados para analisar dados são 

aproximações da realidade, independente do modelo estatístico utilizado, seja a distribuição Log-

normal, Gama, Gumbel ou outra. No entanto, a partir de análises estatísticas, há condições de 

buscar por modelos que apresentam maior aptidão a realidade. Para qualquer modelo é desejável 

obter os limites de confiança dos seus parâmetros (UFRJ, 2015). Nesse sentido, o objetivo do 

presente trabalho é atualizar a série histórica de inundações, bem como calcular a probabilidade de 

ocorrência e o tempo de retorno das inundações do Rio Taquari no município de Lajeado/RS. 

2. METODOLOGIA 

A área de estudo consiste na área urbana do município de Lajeado, Figura 1. De acordo com o 

IBGE, 2010, o município de Lajeado possui uma área territorial igual a 90,087km² e uma população 

superior a 77.760 habitantes. A densidade populacional é superior a 863,16 hab./ km². 
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Figura 1 - Área de estudo (Fonte: Eckhardt, 2008). 

2.1 Consolidação da Série Histórica de Inundações  

A consolidação da Série Histórica de Inundações foi desenvolvida a partir da comparação e 

compilação dos dados disponibilizados pelo NIH (Núcleo de Informações Hidrometeorológicas) da 

Univates, do Porto Fluvial de Estrela e da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) antiga DNAEE 

(Departamento Nacional de Energia Elétrica), disponíveis no portal HidroWeb. Os dados altimétricos 

utilizaram Greiner (2014), que subtrai 0,70 metros, em todos os níveis da série histórica de 

inundações em Lajeado. Maiores informações, relevantes sobre esta compilação, estão disponíveis 

no link: http://hdl.handle.net/10737/997.  

2.3 Cálculo da Probabilidade de Ocorrência e do Tempo de Retorno das Inundações 

Para os cálculos da probabilidade de ocorrência e do tempo de retorno dos diferentes níveis 

de inundações no município de Lajeado foi aplicada a distribuição de Weibull e Log Pearson Tipo III 

para níveis máximos. Os cálculos compreenderam a utilização da série histórica consolidada de 

inundações do município de Lajeado, completada com os níveis de enchentes para os anos em que 

não houve registros de inundações. Foram selecionados os registros de maior magnitude que 

ocorreram a cada ano, seguido por um ordenamento de todos os registros conforme a magnitude 

(ranking), do maior para o menor evento. Foi realizado um levantamento dos níveis máximos que o 

Rio Taquari atingiu para duas séries de dados. A primeira série de dados contempla os níveis de 

enchentes e inundações no período de 1940 até 2015 (com informações do Porto de Estrela, NIH - 

Univates e ANEEL) e a outra série de dados, entre de 1980 até 2015 (Porto de Estrela).  

A compilação, a consolidação das séries de dados e a aplicação das equações para o cálculo 

da probabilidade de ocorrência das inundações (TUCCI, 2013) e do Tempo de Retorno foram 

realizados nos softwares MatLab e Microsoft Excel. A partir da reorganização dos níveis máximos 

http://hdl.handle.net/10737/997


 
 

4 

I Encontro Nacional de Desastres 

em ordem decrescente, foi atribuído uma probabilidade de excedência empírica a cada um dos 

níveis máximas da série, utilizando a fórmula de Weibull para os níveis máximos, apresentados nas 

Equações 1 e 2. A Equação 1, a seguir, representa a Função de Probabilidade de Ocorrência (P) de 

Weibull (utilizada papara o cálculo dos níveis que variaram entre 1940 e 2015): 

(1) 

Sendo N, o tamanho da amostra (número de anos); e m é a ordem da vazão (para a maior 
vazão m=1 e para a menor vazão m=N). Já a Equação 2, apresenta a Função do Tempo de Retorno 
(TR) para Weibull: 

(2) 

Sendo P o resultado da função da probabilidade de ocorrência, descrita anteriormente. Já, 
para a análise de dados feita para o período de 1980 até 2015, o método utilizado foi Log Pearson 
Tipo III, conforme Equações 3 e 4. A Equação 3 - Função de Probabilidade de Ocorrência (P) de Log 
Pearson Tipo III para 1980 a 2015: 

(3) 

Onde N é o tamanho da amostra (número de anos); e m é a ordem da vazão (para a maior 
vazão m=1 e para a menor vazão m=N).  A Equação 4 - Função do Tempo de Retorno (TR) para Log 
Pearson Tipo III: 

(4) 

Sendo P o resultado da função da probabilidade de ocorrência, descrita anteriormente 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

3.1 Série Histórica das Inundações 

 O nível de referência do Rio Taquari no Porto Fluvial de Estrela é 13 m. A Tabela 1 apresenta 

a série histórica consolidada dos níveis das inundações do município de Lajeado. 

Tabela 1 - Série Histórica Consolidada das Inundações de Lajeado, considerando as conclusões de 
Greiner - GR (2014). 

Data 
Nível máximo da 
Inundação (m) 

Nível máximo da 
Inundação GR(m) 

06/05/1941 29,92 29,22 
18/11/1941 25,93 25,23 
20/05/1942 23,90 23,20 
25/06/1944 22,66 21,96 
27/01/1946 27,40 26,70 
02/08/1948 20,60 19,90 
17/10/1950 26,33 25,63 
16/09/1953 23,11 22,41 
27/09/1954 27,35 26,65 
19/05/1955 20,31 19,61 
06/04/1956 28,86 28,16 

Data 
Nível máximo da 
Inundação (m) 

Nível máximo da 
Inundação GR(m) 

09/09/1957 22,85 22,15 
13/06/1958 21,80 21,10 
23/06/1959 26,63 25,93 
01/09/1960 22,70 22,00 
30/09/1961 22,80 22,10 
18/10/1963 22,70 22,00 
22/08/1965 26,40 25,70 
06/08/1966 22,00 21,30 
21/09/1967 26,33 25,63 
16/03/1971 22,70 22,00 
29/08/1972 23,40 22,70 
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Data 
Nível máximo da 
Inundação (m) 

Nível máximo da 
Inundação GR(m) 

21/09/1972 21,20 20,50 
19/09/1973 22,20 21,50 
10/06/1974 21,00 20,30 
11/08/1975 19,80 19,10 
09/08/1976 22,40 21,70 
03/08/1977 21,10 20,40 
19/08/1977 23,90 23,20 
30/07/1980 21,08 20,38 
23/08/1980 21,70 21,00 
29/06/1982 24,96 24,26 
24/10/1982 22,70 22,00 
12/11/1982 21,20 20,50 
03/05/1983 20,45 19,75 
07/07/1983 24,75 24,05 
02/08/1983 20,26 19,56 
18/08/1983 22,84 22,14 
09/07/1984 20,45 19,75 
11/10/1986 19,60 18,90 
15/05/1987 19,65 18,95 
30/07/1987 21,35 20,65 
15/08/1987 19,65 18,95 
14/09/1988 24,25 23,55 
25/09/1988 22,40 21,70 
06/07/1989 20,65 19,95 
13/09/1989 25,20 24,50 
25/09/1989 25,90 25,20 
01/06/1990 26,64 25,94 
13/10/1990 22,10 21,40 
29/05/1992 25,35 24,65 
06/07/1993 21,15 20,45 
04/08/1997 25,60 24,90 
16/10/1997 19,70 19,00 
16/08/1998 21,55 20,85 

Data 
Nível máximo da 
Inundação (m) 

Nível máximo da 
Inundação GR(m) 

14/10/2000 23,45 22,75 
21/07/2001 26,30 25,60 
02/10/2001 26,95 26,25 
13/06/2002 22,20 21,50 
03/07/2002 19,45 18,75 
21/02/2003 21,70 21,00 
09/07/2003 19,65 18,95 
27/10/2003 20,74 20,04 
16/12/2003 20,38 19,68 
19/05/2005 20,94 20,24 
17/10/2005 22,95 22,25 
27/07/2006 19,86 19,16 
11/07/2007 24,52 23,82 
24/09/2007 26,25 25,55 
27/10/2008 26,65 25,95 
10/08/2009 21,55 20,85 
13/09/2009 24,50 23,80 
28/09/2009 21,75 21,05 
05/01/2010 23,95 23,25 
23/09/2010 21,55 20,85 
27/03/2011 19,50 18,80 
21/07/2011 26,85 26,15 
10/08/2011 24,66 23,96 
20/09/2012 21,25 20,55 
25/08/2013 23,83 23,13 
22/09/2013 18,69 17,99 
06/06/2014 19,89 19,19 
20/10/2014 20,49 19,79 
15/07/2015 21,35 20,65 
21/09/2015 22,10 21,40 
10/10/2015 24,51 23,81 

 

3.2 Análise da Probabilidade de Ocorrência e do Tempo de Retorno das Inundações 

Os níveis da série histórica consolidada das inundações registradas em Lajeado foram 

ordenados de forma decrescente em dois intervalos de tempo: de 1940 - 2015, integrando registros 

históricos e registros aferidos em réguas linimétricas e sensores automáticos, somando 76 anos de 

registros; de 1980 - 2015, integrando somente registros de réguas linimétricas e sensores 

automáticos, somando 36 anos de informações. A partir da referida organização, foram aplicadas 

as fórmulas da distribuição dos níveis máximos de Weibull (Figura 2A) e Log Pearson Tipo III (Figura 

2B), permitindo determinar o tempo de retorno para cada nível de inundação. 

 

Figura 2 - Ajuste da distribuição de Weibull e Log Pearson Tipo III a série histórica consolidada de 
inundações registrada em Lajeado-RS no período de 1940 - 2015. 
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A. Ajuste da distribuição de Weibull para as 
inundações no período de 1940 - 2015: 76 anos  

B. Ajuste da distribuição Log Pearson Tipo III para 
as inundações de 1980 - 2015: 36 anos 

No período de 1940 a 2015, os 76 registros das inundações variam de 13,30 m (maior nível 

registrado em 1962) e 29,22 m (maior nível registrado em 1941), nível que consiste na maior 

inundação registrada desde 1940. No período de 1980 a 20156, os 36 registros das inundações 

variam de 13,80 m (maior nível registrado em 2004) e 26,25 m (maior nível registrado em 2001), 

nível que representa a maior inundação registrada no Porto Fluvial de Estrela desde 1980. A Tabela 

2 apresenta o cálculo da probabilidade de ocorrência e o tempo de retorno das inundações no 

município de Lajeado, considerando a melhor distribuição matemática. 
Tabela 2 - Probabilidade de ocorrência e tempo de retorno das inundações considerando os 

registros do Porto Fluvial de Estrela desde 1980. 

Magnitude 
da Inundação 

Cota (m) 

Tempo de Retorno das Inundações de 
Lajeado (1980 – 2015 => 36 anos) 

Tempo de Retorno das Inundações de 
Lajeado (1940 - 2015 => 76 anos) 

Probabilidade de 
ocorrência (%) 

Tempo de 
Retorno (anos) 

Probabilidade de 
ocorrência (%) 

Tempo de 
Retorno (anos) 

Pequena 

19,00 77,44 1,29 72,84 1,37 

20,00 69,65 1,44 64,31 1,55 

21,00 59,94 1,67 54,60 1,83 

Média 

22,00 48,48 2,06 44,15 2,27 

23,00 35,90 2,79 33,63 2,97 

24,00 23,47 4,26 23,81 4,20 

Grande 

25,00 12,86 7,78 15,43 6,48 

26,00 5,49 18,21 9,00 11,11 

27,00 1,65 60,61 4,63 21,60 

Extrema 

28,00 0,30 333,33 2,05 48,78 

29,00 0,03 3.448,28 0,76 131,58 

30,00 0,01 16.666,67 0,23 434,78 

Considerando o tempo de retorno calculado para a série histórica consolidada de 1940 a 2015, 

a partir da distribuição de Weibull, a análise da Tabela 2 acima revela que, para uma inundação 

                                                        
6 A redução do intervalo de tempo na análise do tempo de retorno se justifica uma vez que são registros mais confiáveis, 
uma vez que há documentação física e materializada que comprovam os registros completos dos níveis das inundações. 
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pequena, de 20 m, a probabilidade de ocorrência é igual a 64,31 % e seu tempo de retorno é igual 

a 1,55 anos. Para uma inundação média, de 23 m, a probabilidade de ocorrência é igual a 33,63 % e 

o tempo de retorno totaliza 2,97 anos. O tempo de retorno diminui para as inundações de maior 

magnitude, chegando em 11,11 anos para um nível de 26 m (grande magnitude) e 131,58 anos para 

uma inundação classificada como extrema (29 m). 

Observando o tempo de retorno calculado para a série histórica consolidada de 1980 a 2015, 

a partir da distribuição de Log Pearson Tipo III, a análise da Tabela 2 acima revela que, para uma 

inundação pequena, de 20 m, a probabilidade de ocorrência é igual a 69,65 % e seu tempo de 

retorno é igual a 1,44 anos. Para uma inundação média, de 23 m, a probabilidade de ocorrência é 

igual a 35,90 % e o tempo de retorno totaliza 2,79 anos. A probabilidade de ocorrência diminui para 

inundações de maiores proporções, chegando em 5,49 % para um nível igual a 26 m (magnitude 

grande) e 0,03 % para uma inundação extrema (29 m), com recorrência, respectivamente de 18,21 

anos e 3.448,28 anos.  

Como não foram registradas inundações acima do nível de 27 m após 1980, a distribuição Log 

Pearson Tipo III gerou resultados mais fidedignos até o nível de inundação de 27 m (inundações 

classificadas como pequenas, médias e grandes), enquanto a distribuição de Weibull foi mais 

consistente na modelagem das inundações extremas, acima do nível de 27 m.  Na Tabela 3, são 

apresentados os principais tempos de retorno dos níveis de inundação do Rio Taquari no município 

de Lajeado para os períodos de 1940 a 2015, considerando a distribuição de Weibull, e de 1980 a 

2015, considerando a distribuição Log Pearson Tipo III. 

Tabela 3 - Principais tempos de retorno dos níveis de inundação do Rio Taquari no município de 
Lajeado para os períodos de 1940 a 2015, considerando a distribuição de Weibull, e de 
1980 a 2015, considerando a distribuição Log Pearson Tipo III. 

TR (anos) 

Tempo de Retorno das Inundações de 
Lajeado (1980 – 2015 => 36 anos) 

Tempo de Retorno das Inundações de 
Lajeado (1940 – 2015 => 76 anos) 

Nível (m) Nível (m) 

100 27,33 28,74 

50 26,86 28,03 

40 26,69 27,77 

30 26,46 27,43 

25 26,30 27,19 

20 26,09 26,89 

15 25,80 26,48 

10 25,33 25,82 

5 24,30 24,43 

3 23,20 23,03 
2 21,87 21,45 

 

Os níveis das inundações calculados para os principais tempos de retorno para os períodos 

de 1940 a 2015 (76 anos) e 1980 a 2015 (36 anos) são similares para tempos de retorno inferiores a 
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10 anos, considerando as distribuições utilizadas para calcular o tempo de retorno. No período de 

1940 até 2015 há ocorrência de inundações de magnitudes extremas (acima de 27 m), o que não 

acontece no período de 1980 até 2015. Recomenda-se utilizar os níveis das inundações calculados 

pela distribuição de Weibull para tempos de retorno acima de 10 anos. 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho, que teve como principal contribuição a atualização da série histórica 

de inundações para o município de Lajeado/RS, a partir das considerações acerca da avaliação do 

referencial de nível do fenômeno desenvolvido por Greiner (2014), bem como o respectivo cálculo 

do tempo de retorno e probabilidade de ocorrência das inundações para as duas séries históricas. 

A análise do tempo de retorno da série histórica de maior duração, que varia de 1940 – 2015, 

embora apresente uma compilação maior de fontes de dados, contribuiu para uma análise de 

tempo de retorno que apresenta maior confiabilidade, uma vez que engloba registros históricos 

importantes para este tipo de análise, como a cheia histórica de 1941, que superou os 29 m em 

Lajeado. Importante destacar, que ambas as análises, indicaram uma probabilidade de ocorrência 

de inundações, superior a uma por ano. 

A geração deste tipo de dado, é importante para regiões suscetíveis a este tipo de desastres, 

uma vez que se constitui em uma ferramenta imprescindível no que diz respeito a tomada de 

medidas para prevenção e mitigação de desastres, que vem a favorecer a redução de impactos 

sociais, econômicos e ambientais. 
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