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Resumo
Cassalho, Felício. Análise de frequência de cheias no Estado do Rio Grande do
Sul. 2017. 147f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação em Engenharia
Hídrica, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017.
Devido à severidade dos desastres naturais derivados de eventos de cheia, estudos
recentes têm focado na estimativa da magnitude e frequência da vazão a vazão de
projeto. Visto a carência no monitoramento de vazões em cursos
,
especialmente em países em desenvolvimento, se faz necessário o desenvolvimento
e a avaliação de métodos apropriados para a estimativa da vazão de projeto. Várias
abordagens hidrológicas podem ser encontradas para este fim, destacando-se as de
caráter estatístico. Os métodos da hidrologia estatística para a estimativa da vazão
de projeto podem ser divididos em análises locais ou regionais. As análises locais da
frequência de cheias permitem, de maneira pontual, a extrapolação temporal
intrínseca imposta pelas séries históricas; enquanto uma abordagem regional supera
as limitações espaciais em relação às seções de controle monitoradas de
. Tais abordagens se apresentam como uma importante
ferramenta hidrológica, especialmente para países em desenvolvimento como o
Brasil. O presente estudo tem como objetivo o desenvolvimento de procedimentos e
ferramentas hidrológicas para a estimativa da vazão de projeto, baseadas em
abordagens do estado-da-arte tanto para estudos locais quanto para estudos
regionais, avaliando os ganhos obtidos quando comparados aos métodos
simplificados e amplamente utilizados no país. Critérios como o de tendência foram
verificados para as 126 séries de vazão máxima anual com mais de 10 anos de
dados, existentes para o Estado do Rio Grande do Sul. Uma vez atendido este
critério, foi utilizado o método dos momentos-L para a estimativa dos parâmetros das
distribuições de probabilidades ajustadas. A adequabilidade do ajuste das
distribuições de probabilidades às séries históricas foi verificada pelo teste de
aderência Anderson Darling. Para a análise local de frequência, foi observado um
ganho significativo quando do uso de distribuições multiparâmetros, visto que as
distribuições de 2 parâmetros implicaram em grandes erros na estimativa da vazão
de projeto. Para a análise regional, foi observado que a estratégia de delimitação de
regiões adotada pela Agência Nacional de Águas pode não ser a mais adequada,
visto que esta é baseada apenas em critérios geográficos. Resultados superiores
foram obtidos quando do uso de técnicas computacionais de clusterização, obtidas a
partir do agrupamento de bacias hidrográficas segundo suas características
fisiográficas e hidrológicas. Destaca-se ainda o desempenho de algoritmos de lógica
Fuzzy e do tipo Hard na formação de regiões hidrologicamente homogêneas. O
produto final dos estudos regionais desenvolvidos é de grande importância para o
Estado, visto sua robustez metodológica e simplicidade de aplicação, permitindo
estimativas de vazões de projeto associadas a diferentes tempos de retorno,
comprovadamente precisas segundo os resultados obtidos para o coeficiente de
determinação, a raiz média quadrática do erro e do coeficiente Nash-Sutcliffe.
Conclui-se que o uso das técnicas do estado-da arte propostas é justificável, dado
os ganhos obtidos na estimativa da vazão de projeto. Assim, o presente estudo se
destaca por ser um dos estudos mais completos dessa natureza no país, sendo
pioneiro no uso de diversas distribuições de probabilidades simples e
multiparâmetros, index-flood, análise regional e técnicas de clusterização para
estudos de vazão máxima anual.

Palavras-chave: Index-flood, vazão de projeto, Mann-Kendall; distribuições de
probabilidade multiparâmetro; momentos-L; teste de aderência de Anderson-Darling,
medida de heterogeneidade; medida de discordância; clusterização; lógica fuzzy.
Abstract
Cassalho, Felício. Flood frequency analysis in Rio Grande do Sul State. 2017.
147f. Coursework (Undergraduate Course in Water Resources Engineering), Center
for Technological Development, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2017.
Due to the severity of natural disasters derived from floods, current studies have
focused on estimating flood magnitude and its respective frequency design flood.
Developing countries lack of proper streamflow monitoring. As a consequence, the
use of indirect estimation methods are necessary. A vast range of statistical
hydrology approaches can be found in the literature. Such approaches are then
classified as local (i.e. at-site) or regional (i.e. regional flood frequency analysis).
Using at-site flood frequency analysis, one can overcome the temporal limitation
intrinsically imposed by the direct use of historical series; while based on a regional
approach, spatial limitation is also overcame. Such approaches are considered an
important hydrological tool, especially for developing countries such as Brazil. In this
context, the present study has as objective to propose reliable hydrological tools for
estimation of design floods, based on state-of-the-art at-site and regional flood
frequency analysis. In addition, the performance of these approaches was
statistically evaluated in comparison to the simplified approaches, which have been
widely used in Brazil. The trend criterion was verified for all the 126 maximum annual
streamflow series, having more than 10 years of records, for the Rio Grande do Sul
State. The L-moments method was used for estimation of the probability distributions
parameters. The goodness-of-fit of each probability distribution was verified
according to the Anderson-Darling test. For the at-site analysis, a significant
accuracy gain was obtained when using multiparameter distributions, as the
simplified 2-parameters distributions led to gross errors in design floods. For the
regional analysis, it was observed that the delineation strategy, adopted by the
National Water Agency of Brazil, may not be the most adequate, since it is based on
geographical criteria. Superior grouping results were obtained when using
ical and
hydrological parameters. It should be also highlighted the performance of Fuzzy and
Hard cluster based algorithms for grouping of hydrological homogenous regions. The
final results are of great importance for the state due to the methodological
robustness and application simplicity, thus leading to precise design flood estimates,
which were verified by means of determination coefficient, Root Mean Square Error,
and Nash-Sutcliffe coefficient. It was concluded that the use of the proposed
techniques is justifiable given the gain obtained in estimating design floods.
Therefore, the present study stands out because it is one of the most complete
studies in this thematic in the country. Moreover, this study is the first to combine
many of the probability distributions, regional frequency analysis, index-flood and
cluster analysis for maximum annual streamflow.
Key words: Index-flood, design flood, Mann-Kendall; multiparameter probability
distributions; L-moments; Anderson Darling, heterogeneity measure; discordancy
measure, cluster analysis; fuzzy logic.
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1 Introdução
Dentre os desastres naturais, os relacionados a cheias são um dos mais
devastadores à vida, à economia e à infraestrutura (LAM, 2016). Tal situação se
agrava em países em desenvolvimento como o Brasil, tendo em vista seu clima
tropical chuvoso, associado ao crescimento urbano desordenado e a falta de
políticas públicas eficientes. Somente no ano de 2011, mais de 6000 mortes devido
a eventos de máxima de vazão foram estimadas em todo o mundo (WESTRA et al.,
2014). Calcula-se ainda que os gastos globais relacionados a cheias aumentem em
quase 9 vezes de 2005 a 2050, indo de 6 bilhões de dólares a 52 bilhões de dólares
por ano (HALLEGATTE et al., 2013).
No Brasil, de acordo com o Informe 2016 da Conjuntura dos Recursos
Hídricos do Brasil (ANA 2016), em 2015, 195 municípios decretaram situação de
emergência ou estado de calamidade pública decorrente de eventos de cheias,
incluindo aqueles por inundação

transbordamento da calha natural dos cursos
à cota de vazão

considerada normal, enxurrada
alagamento

escoamento concentrado e em alta velocidade e

acúmulo de água em áreas urbanas. Sendo que, o número de

municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade
pública em relação ao número total de municípios no estado é de 74% para o
Amazonas, 36% para o Acre, 14% para Santa Catarina, 13% para o Rio Grande do
Sul, 8% para Rondônia, 5% para o Paraná, 2% para a Bahia e 1% para os estados
do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Nesse contexto, para melhor
gestão dos recursos hídricos, faz-se necessário o conhecimento da magnitude e
frequência de cheias. Um dos maiores desafios da hidrologia é prover estimativas
adequadas de eventos extremos de vazão associados a diferentes tempos de
retorno.
A fonte de informação mais confiável para a estimativa da magnitude de
cheias associada a uma dada frequência

vazão de projeto, é, por definição, a série

histórica de dados de vazão da seção de controle de interesse (HADDAD; RAHMAN,
2012). Diversos tipos de séries reduzidas podem ser formadas a partir das séries
históricas originais, sendo que em estudos de eventos extremos, séries de máximo
(ou mínimos) anuais são comumente utilizadas (NAGHETTINI, 2017a).
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Especificamente em estudos de vazões de cheia ao redor do mundo, o uso de
séries de vazões máximas anuais, as quais por definição possuem característica
assintótica (MELLO; SILVA, 2013), é amplamente difundido (ABIDA; ELLOUZE,
2008, HUSSAIN; PASHA, 2009, MELLO et al., 2010, MALEKINEZHAD et al., 2011,
GILROY; MCCUEN, 2012, ISHAK et al., 2013, RAHMAN et al., 2014, SMITHERS et
al., 2015, LAM et al., 2016). Destaca-se ainda o uso de séries reduzidas do tipo
parcial, constituídas pelos maiores valores observados independentemente do ano
de ocorrência (MELLO; SILVA, 2013), também considerada em estudos de vazões
de cheias (ADAMOWSKI, 2000, VILLARINI et al., 2009, SILVA et al., 2015).
Uma vez escolhido o tipo de série que melhor atende às demandas do estudo
em questão, alguns cuidados devem ser tomados. Destacam-se as condições de
aleatoriedade, independência, homogeneidade e estacionariedade, as quais podem
ser verificadas por meio de inferência estatística empregando testes de hipóteses
não-paramétricos, conforme destacados por Naghettini (2017b). Dentre estas
hipóteses, a de independência, ou seja, de que nenhuma observação influencia a
seguinte, é tomada como verdadeira para séries anuais, dado que, nesse caso, os
valores correspondentes a cada ano são normalmente espaçados por um
considerável período de tempo. Já as hipóteses de aleatoriedade
por causas naturais, e de homogeneidade

flutuações dadas

população única e idêntica, ou não

podem ser demonstradas ou são de difícil detecção (NAGHETTINI, 2017b), sendo,
portanto, consideradas verdadeiras (RAHMAN et al., 2013; BLAIN; MESCHIATTI,
2014; CALDEIRA et al., 2015; RAHMAN et al., 2014; BESKOW et al., 2015;
et al., 2016; BESKOW et al., 2016; LAM et al., 2016). A hipótese de
estacionariedade, monotônica e/ou não-monotônica, por sua vez, pode ser verificada
por meio de testes não-paramétricos como os de Spearman, Wald-Wolfowitz, MannWhitney ou Mann-Kendall (NAGHETTINI, 2017b; SILVA, 2017).
Na condição de estacionariedade, assume-se que a variável hidrológica de
interesse não apresenta variações temporais significativas, as quais se dão na forma
de tendências (positivas ou negativas), saltos e periodicidades (VILLARINI et al.,
2009). A não estacionariedade de séries de vazões pode resultar tanto de causas
naturais, como também de causas antrópicas. Ishak et al. (2013) destacam entre as
causas naturais, aquelas relacionadas aos grandes ciclos biogeoquímicos do
planeta, e.g. El Ninõ Southern Oscillation (ENSO) e Ciclo de Milankovitch; e entre as
16

causas antrópicas, as mudanças no uso e cobertura das bacias hidrográficas e/ou
as mudanças climáticas resultantes da emissão de gases de efeito estufa e
aerossóis. É sabido que a maioria dos rios ao redor do mundo têm sido influenciados
por fatores causadores de não estacionariedade, tais como mudanças no regime de
de água e mudanças no uso e cobertura (ZHANG et al., 2014), o que reforça a
necessidade de verificação desse critério. Uma vez atendidos os critérios
supracitados, métodos associados à modelagem probabilística de variáveis
hidrológicas atreladas a estas séries podem ser utilizados para a estimativa da
vazão de projeto.
A vazão de projeto é a principal produto de entrada em projetos de
engenharia hidrológica e de engenharia hidráulica (e.g. barragens, bueiros, canais,
pontes, reservatórios, etc.) e em estudos ambientais (e.g. planejamento de uso e
ocupação do solo, análise de impactos climáticos e identificação de áreas alagáveis)
(ABIDA; ELLOUZE, 2008; MISHRA et al., 2009; AGARWAL et al., 2016). A vazão de
projeto pode ser obtida mediante ás de abordagens determinísticas ou estatísticas.
Segundo Tucci (1998), os modelos determinísticos utilizados na estimativa da
vazão de projeto se dividem em modelos do tipo precipitação-vazão e vazão-vazão,
ambos do tipo determinístico-empírico-conceitual. Talvez o modelo precipitaçãovazão mais utilizado seja o Método Racional de Mulvaney (1851), o qual estima a
vazão de pico em função da área da bacia, da intensidade da chuva, e de um
coeficiente de escoamento superficial direto. Com o desenvolvimento do conceito de
hidrograma unitário (SHERMAN, 1932), diversos métodos para geração do
hidrograma estimado para seção de controle de interesse foram desenvolvidos,
destacando-se os hidrogramas unitários sintéticos SCS (Soil Conservation Service)
(hidrograma unitário triangular e adimensional) e o de Snyder (1938), os
hidrogramas unitários instantâneos de Clark (1945) e de Nash (1957) e o hidrograma
unitário instantâneo geomorfológico proposto por Rodriguez-Iturbe; Valdes (1979).
Apesar da diferença na complexidade de descrição do hidrograma, os modelos
supracitados se limitam a analisar um evento isolado e individual de precipitação e a
resposta na seção de controle da bacia hidrográfica em termos de sequência
temporal de vazões, excetuando o Método Racional que só permite estimar a vazão
de pico originada. Nesse contexto, esforços têm sido direcionados para a criação de
17

rotinas que permitam a modelagem da vazão de forma contínua no tempo,
considerando uma gama maior de características da bacia e de processos
hidrológicos, destacando-se os modelos TOPMODEL (BEVEN; KRIKBY, 1979),
SWAT (ARNOLD et al., 1998), MGB-IPH (COLLISCHONN, 2001) e LASH
(BESKOW, 2009). Destacam-se ainda os modelos de propagação de onda de cheia
do tipo vazão-vazão de Muskingum e de Puls (CHOW et al., 1988).
Por outro lado, estimativas de vazão de projeto derivadas de abordagens
estatísticas podem ser divididas em modelagem empírica e modelagem teórica de
frequências (MELLO; SILVA, 2013). A modelagem empírica de frequências se dá
por equações de posição de plotagem, tais como as de Blom, Cunnane, Gringorten,
Hazen e Weibull, que por definição se limitam a estimativas relacionadas a tempos
de retorno igual ou menor ao tamanho da série histórica existente. Entretanto, é
comum o interesse em estimativas associadas a tempos de retorno comumente
maiores do que o tamanho das séries históricas, e.g. 1000 a 10000 anos para
vertedouros e barragens, respectivamente (

et al., 2016). Limitações

temporais intrínsecas ao uso da abordagem estocástica empírica podem ser
superadas pela análise teórica das probabilidades.
Diversas funções densidade de probabilidades (FDPs), utilizadas na
modelagem teórica das probabilidades, podem ser encontradas na literatura como,
por exemplo, Normal, Log-Normal de 2 Parâmetros (LN2), Exponencial, Gama,
Cauchy, Beta, Gumbel, Reverse Gumbel, Fréchet, Kumaraswamy, Rayleigh, Rice,
Lognormal de 3 Parâmetros (LN3), Generalized Extreme Value (GEV), Generalized
Logistic (GLO), Generalized Normal (GNO), Generalized Pareto (GPA), RightCensored Generalized Pareto, Trimmed Generalized Pareto, Pearson Tipo 3 (PE3),
Polynomial Density-Quantile3, Polynomial Density-Quantile4, Student t de 3
Parâmetros, Kappa, Generalized Lambda, Trimmed Generalized Lambda e Wakeby
(ASQUITH, 2011, NAGHETTINI; SILVA, 2017). Cabe ressaltar que o incremento no
número de parâmetros destas funções acarreta no aumento da complexidade e
incerteza nas análises. Muitas das distribuições tradicionais de 2 parâmetros e
multiparâmetros

supracitadas

são

comumente

utilizadas

na

modelagem

probabilística local de variáveis hidrológicas (SILVA, 2003; SILVINO et al., 2007;
MELLO et al., 2010; RAHMAN et al. 2013; BLAIN; MESCHIATTI, 2014; RAHMAN et
al., 2014; BESKOW et al., 2015; CALDEIRA et al., 2015).
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No Brasil, grande parte dos estudos de modelagem probabilística de extremos
de vazão tem focado no uso de FDPs de 2 parâmetros. Silva (2003) ajustou a
distribuição de Valores Extremos Tipo 1 ( Gumbel) à série de valores extremos de
vazão para uma pequena bacia localizada no Distrito Federal. Silvino et al (2007)
aplicaram diversas distribuições de 2 parâmetros (Normal, Log-Normal, Exponencial,
Gama, Weibull), verificando o ajuste às séries de vazões máximas e mínimas do rio
Paraguai, no município de Cáceres

MT, segundo os testes de aderência de

Kolmogorov-Smirnov (KS) e Qui-Quadrado. Mello et al. (2010), também utilizando
séries de vazões máximas e mínimas, estabeleceram intervalos de confiança para
as estimativas feitas por meio das distribuições Gumbel e Gama, utilizando
estimadores de Máxima Verossimilhança, em bacias hidrográficas na região do Alto
do Rio Grande - MG. Apesar das limitações impostas pela simplicidade das FDPs
utilizadas nos estudos de Silva (2003), Silvino et al. (2007) e Mello et al. (2010),
avanços consideráveis têm sido recentemente realizados a nível nacional quando da
modelagem probabilística de séries pluviométricas. Blain; Meschiatti (2014)
verificaram a probabilidade de ocorrência de eventos extremos de precipitação,
utilizando as distribuições multiparâmetros GEV, Kappa e Wakeby, para séries de
máximos anuais e totais referentes a uma estação pluviométrica em Campinas

SP.

Beskow et al. (2015) compararam o desempenho das distribuições multiparâmetros
GEV e Kappa com as tradicionalmente utilizadas no país (Gumbel e Log-Normal de
2 parâmetros), para 342 estações pluviométricas no Estado do Rio Grande do Sul;
encontrando maior acurácia nas estimativas utilizando distribuições multiparâmetros.
O uso de distribuições multiparâmetros, em especial aquelas de 3
parâmetros, tem sido mais frequentemente encontrado a nível internacional.
Rahman et al. (2013), em estudo aplicado a 127 séries de vazões máximas na
Austrália, avaliaram 15 FDPs, dentre elas as distribuições LN3, PE3, Log- Pearson
Tipo 3 (LP3), GEV, GLO e GPA; encontrando maior número de ajustes adequados
para as distribuições LP3, GEV e GPA, segundo os testes de aderência KS,
Anderson Darling (AD), Akaike information criterion (AIC) e Bayesian information
criterion (BIC). Destaca-se ainda o uso recorrente das distribuições de 3 parâmetros
LN3, PE3, GEV, GLO e GNO na análise regional de frequência de cheias
(KJELDSEN et al., 2002; KUMAR et al., 2003; ABIDA; ELLOUZE, 2008, HUSSAIN;
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PASHA, 2009; NOTO; LA LOGGIA, 2009; SAF 2009; SECKIN et al., 2011;
et al., 2016).
Em virtude da existência de uma maior complexidade, o uso de distribuições
de mais de 3 parâmetros ainda é incipiente. No Brasil apenas Blain; Meschiatti
(2014) e Beskow et al. (2015) apresentaram investigações científicas baseadas em
distribuições multiparâmetros para a modelagem probabilística de precipitação. A
nível internacional, Rahman et al. (2014) avaliaram a distribuição de 5 parâmetros
Wakeby para 91 séries históricas no leste da Austrália, encontrando ajuste
satisfatório em séries históricas com mais de 40 anos de dados. Já a distribuição de
4 parâmetros Kappa, tem seu maior uso nos cálculos da medida de
Heterogeneidade

, utilizada nas análises regionais de frequência de cheias

supracitadas, conforme proposto por Hosking; Wallis (1997).
Além do aumento no número de parâmetros da distribuição teórica de
probabilidades, as estimativas de vazão de projeto de modo estatístico podem ser
influenciadas pelo método adotado na estimativa dos parâmetros da FDP, dentre os
quais podem ser destacados: o Método dos Momentos (MOM), o Método da Máxima
Verossimilhança (MVS) e o Método dos Momentos-L (LMO) (BESKOW et al., 2015;
CALDEIRA et al., 2015). O MOM é amplamente utilizado na determinação dos
parâmetros das distribuições de probabilidade. Entretanto, a inferioridade desse
método, tanto na presença de séries pequenas, quanto na acurácia das estimativas,
especialmente em distribuições multiparamétricas, é frequentemente relatada na
literatura (HOSKING; WALLIS 1997; RAHMAN et al., 2013). Do ponto de vista
estatístico, o MVS é mais robusto quando comparado ao MOM (RAHMAN et al.,
2013), porém, o método envolve equações não lineares e implícitas (BESKOW et al.,
2015), muitas vezes dificultando a análise. O LMO, considerado a maior contribuição
para a hidrologia estatística do século XX (ABIDA; ELLOUZE, 2008), gera
estimativas de parâmetros de qualidade comparável àquelas obtidas pelo MVS,
podendo ainda ser mais acurado para séries curtas e mais robustas na presença de
valores discrepantes, ambas situações comuns no monitoramento hidrológico de
eventos extremos de valores máximos (HOSKING; WALLIS, 1997; HUSSAIN;
PASHA, 2009; BESKOW et al., 2015).
A fim de identificar qual distribuição de frequências melhor se ajusta às séries
históricas, diversos testes de aderência são apresentados. Dentre esses testes, o
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KS é mais simples e um dos mais utilizados no Brasil (SILVINO et al., 2007,
CALDEIRA et al., 2015). Entretanto, por se tratar de um teste qualitativo, o mesmo
não permite a comparação entre o ajuste de diferentes FDPs (MELLO; SILVA,
2013). Nesse contexto, o teste de aderência quantitativo de Qui-Quadrado se
destaca por permitir a comparação entre o ajuste de diferentes distribuições.
Já no caso de séries assintóticas (e.g. séries de vazão máxima anual), testes
que atribuem maior peso às caudas das funções cumulativas de probabilidades,
como o de AD, são mais recomendados (HEO et al., 2013; MELLO; SILVA, 2013;
BESKOW et al., 2015). O teste de aderência quantitativo de AD se assemelha ao
teste de KS por ser baseado na diferença entre as frequências observadas e
estimadas; entretanto, no teste KS é dado maior peso ao centro da distribuição, o
que não atende às demandas de estudos de eventos extremos (GRACE; WOOD,
2012), fazendo com que o teste de AD seja considerado superior
SIMARD, 2007). BESKOW et al. (2015) corroboram com as afirmações
supracitadas, tendo em vista os resultados mais restritivos apresentados pelo teste
de AD quando comparado aos testes KS, Qui-Quadrado e Filliben, em estudo
aplicado no Rio Grande do Sul para séries históricas de chuva máxima diária anual.
Apesar de superar as limitações temporais intrínsecas à abordagem empírica,
os modelos teóricos de probabilidade em análises locais (i.e. At-site) não superam
as limitações espaciais impostas pela rede de monitoramento hidrológico;
característica essa desejável em países como o Brasil, visto a carência de dados de
vazão, recorrente em países em desenvolvimento (BESKOW et al., 2013). Assim, a
análise regional de frequência surge como uma alternativa à escassez de seções de
, já que, uma vez
comprovada a homogeneidade regional, estimativas de vazão de projeto podem ser
realizadas para seções de controle onde não há monitoramento hidrológico
(HOSKING; WALLIS, 1997).
Nas ultimas décadas, diferentes abordagens para a análise regional de
frequência de cheias (RFFA) têm sido propostas. Hosking; Wallis (1997) destacam
como mais relevantes a primeira versão do método do Index-Flood (DALRYMPLE,
1960), assim como os métodos recomendados por NERC (1975). No Brasil, a
grande maioria das análises baseadas em RFFA são conduzidas com suporte de
regressões simples e/ou de técnicas de interpolação utilizando Sistemas de
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Informações Geográficas (WOLFF et al., 2014). Novaes et al. (2007) afirmam que
dentre esses métodos o chamado Tradicional é o mais comumente utilizado no país.
Os autores dividem esse método em 2 estágios, o primeiro dado pela identificação
da região hidrologicamente homogênea e o segundo pelo desenvolvimento de uma
equação de regressão entre variáveis hidrológicas características das bacias
hidrográficas com os eventos de vazão que constituem as séries históricas. Uma
descrição completa dos métodos mais utilizados no Brasil

Valores Selecionados,

da Regionalização dos Parâmetros e da Curva Adimensional, pode ser encontrada
em Tucci (2002).
Internacionalmente, o método Index-Flood, baseado no método dos
momentos-L, conforme proposto por Hosking; Wallis (1997), vem sendo empregado
em diversas RFFA ao redor do mundo (

et al., 2016). Na África, Kjeldsen

et al. (2002) aplicaram esse método na análise regional de 17 seções de controle na
região de Kwazulu-Natal na África do Sul; na Tunísia, Abida; Ellouze (2008)
utilizaram o diagrama dos momentos-L na seleção da FDP regional; e Zkhiri et al.
(2016) analisaram regionalmente as vazões máximas na cordilheira do Alto Atlas
(Marrocos). Nas Américas, o estudo de Adamowski (2000) aplicou séries de
máximos e séries do tipo parcial em uma RFFA não paramétrica nas províncias de
Ontario e Quebec, no Canadá. Na Ásia, RFFAs baseadas nos momentos-L foram
desenvolvidas na China (YANG et al., 2010), India (KUMAR; CHATTERJEE, 2005),
Irã (MALEKINEZHAD et al., 2011), Nepal (MISHRA et al., 2009) e Paquistão
(HUSSAIN; PASHA, 2009); destacando-se os estudos de Kumar et al. (2003),
conduzido na região das planícies do rio Ganges na Índia, onde dentre 12 FDPs a
GEV se mostrou a mais regionalmente robusta; e o de Jingyi; Hall (2004) para 86
seções monitoradas na bacia do rio Gan-Ming na China, sendo este um dos
precursores no uso de algoritmos de lógica Fuzzy para a identificação de regiões
hidrologicamente homogêneas. Na Europa, Noto; La Loggia (2009) subdividiram a
região da Sicília (Itália) em regiões comprovadamente homogêneas e aplicaram o
método Index-Flood para a estimativa da vazão de projeto; estudos semelhantes
também são encontrados na França (NGUYEN et al., 2013) e na Turquia (SAF,
2009;

et al., 2016), onde Seckin et al. (2013) conduziram uma RFFA

baseada em momentos-L para todas as 543 seções de controle monitoradas no
país, encontrando um desempenho superior para a distribuição GEV em 90% dos
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casos. Na Oceania, Zaman et al. (2012) realizaram uma RFFA específica para
regiões áridas da Austrália, enquanto Haddad; Rahman (2012) focaram na região
costeira leste do país. Vale ainda ressaltar o estudo de Smith et al. (2015), que
propuseram a primeira RFFA em escala global, com base em dados de 703 seções
de controle disponibilizadas pelo Global Runoff Data Centre (GRDC) e
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disponibilizadas pelo United States Department of Agriculture (USGS). Apesar dos
numerosos esforços internacionais no desenvolvimento e aplicação do método do
Index-Flood, baseado nos momentos-L, nenhum estudo dessa natureza foi aplicado
na América do Sul, reforçando a necessidade de uma abordagem mais robusta para
RFFA no continente, em contraponto aos métodos simplificados descritos por Tucci
(2002).
Hosking; Wallis (1997) estabelecem que o método Index-Flood baseado nos
momentos-L deve ser realizado em 4 etapas: i) triagem inicial dos dados, ii)
identificação de regiões hidrologicamente homogêneas, iii) escolha da função
densidade

de

probabilidades,

e

iv)

estimativa

da

função

densidade

de

probabilidades. Sendo que, a triagem inicial dos dados consiste na inspeção de
erros grosseiros e inconsistências, verificadas pela medida de discordância

; a

identificação de regiões hidrologicamente homogêneas é dada pela medida de
heterogeneidade

; a escolha da FDP é realizada com base nos resultados obtidos

pela medida de aderência regional

, em conjunto com a dispersão da simetria-L

e curtose-L amostrais (i.e. diagrama dos momentos-L); e a estimativa da função
densidade de probabilidades, que consiste na estimativa dos parâmetros da FDP de
melhor ajuste, assim como na estimativa do fator de escala para o local onde será
realizada a estimativa da vazão de projeto.
Dentre as etapas supracitadas, a identificação de regiões hidrologicamente
homogêneas, ou seja, a regionalização, é considerada a mais importante e,
portanto, a que merece mais atenção (HUSSAIN; PASHA 2009). Hosking; Wallis
(1997) classificam os métodos de regionalização segundo critérios de: i)
conveniência geográfica; ii) particionamento subjetivo; iii) particionamento objetivo;
iv) análise de clusters; e v) outros métodos multivariados.
O critério de conveniência geográfica é tradicionalmente utilizado na
proposição de regiões hidrologicamente homogêneas (KUMAR et al., 2003; KUMAR;
CHATTERJEE, 2005; SECKIN et al., 2011;

et al., 2016). Entretanto,
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melhores regiões são normalmente formadas segundo a similaridade entre as FDPs
dos locais monitorados, o que não é necessariamente verdade quando do uso do
critério de conveniência geográfica (HOSKING; WALLIS, 1997). Nesse contexto, o
uso de técnicas computacionais sofisticadas para a análise de clusters ganha
importância.
Os algoritmos utilizados na análise de clusters em RFFA podem ser divididos
em Hard ou Fuzzy (RAO; SRINIVAS, 2008). Os algoritmos do tipo Hard podem
então ser subdivididos em hierárquicos, particionais e híbridos. Sendo que o
algoritmo de Ward é o tipo hierárquico mais utilizado na definição de regiões
hidrologicamente homogêneas (NOTO; LA LOGGIA, 2009; KINGSTON et al., 2011;
SARHADI; MODARRES, 2011; FARSADNIA et al., 2014; LATT et al., 2015); e os
algoritmos K-means e Partitional Around Medoids (PAM), os do tipo particional mais
utilizados (FARSADNIA et al., 2014; BESKOW et al., 2016). Já os algoritmos do tipo
Fuzzy, tais como Fuzzy c-means (FCM) and

-harmonic means (KHM), os quais por

definição permitem que uma bacia hidrográfica seja considerada parte de mais de
uma região (RAO; SRINIVAS, 2008), vem ganhando destaque devido aos resultados
superiores obtidos (SADRI; BURN, 2011; SATYANARAYANA; SRINIVAS, 2011;
BESKOW et al., 2016). Outras técnicas de inteligência artificial (AI), como redes
neurais artificiais (RAO; SRINIVAS 2008; FARSADNIA et al., 2014) e computação
evolucionária (SHU; BURN, 2004; CHAVOSHI et al., 2013; BESKOW et al., 2016),
também se destacam quando comparadas a algoritmos do tipo particional
amplamente utilizados (GOYAL; GUPTA, 2014; BESKOW et al., 2016).
Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar os métodos
estocásticos utilizados na estimativa da vazão de projeto; na análise local, com o
uso de distribuições multiparâmetros e de distribuições de 2 parâmetros amplamente
utilizadas do Brasil, e na análise regional a partir do método do Index-Flood baseado
tanto em regiões definidas segundo critérios geográficos quanto a partir de técnicas
de clusterização. Para isso se faz necessário: i) avaliar a capacidade preditiva dos
métodos de regionalização comumente utilizados no Brasil, buscando contribuir para
a melhora dos mesmos a partir de abordagens do estado-da-arte, ainda pouco ou
não utilizadas a nível nacional; ii) avaliar, em análise local de frequência, o
desempenho de diferentes FDPs a fim de verificar se o uso de funções mais
robustas é justificável, além de quantificar o ganho associado na estimativa de
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vazões de projeto; iii) propor equações regionais de vazões máximas, segundo o
método do Index-Flood baseado nos momentos-L, de acordo com as estratégias de
monitoramento hidrológico adotadas no país, visando à adequação das mesmas a
realidade hidrológica regional; iv) investigar a adequabilidade de técnicas de
inteligência artificial, ainda pouco ou não utilizadas na RFFA a nível nacional, na
determinação de regiões hidrologicamente homogêneas, em contraponto aos
critérios de conveniência geográfica comumente utilizados no monitoramento
hidrológico. Tendo como principais hipóteses que: i) os métodos de regionalização
utilizados no Brasil podem ser melhorados com a aplicação de abordagens do
estado-da-arte; ii) o uso de FDPs mais robustas é justificável visto o ganho na
precisão das estimativas de vazões de projeto; iii) as estratégias de definição de
regiões de monitoramento hidrológico de vazões adotadas pela Agência Nacional de
Águas não atendem, de maneira satisfatória, os critérios necessários para o estudo
regional de frequência de cheias, que por sua vez pode ser melhor definido com
rotinas baseadas em inteligência artificial.
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2 Conclusão
Com base nos resultados apresentados é possível concluir que: i) os métodos
de regionalização empregados no Brasil não atendem às demandas por estimativas
precisas da vazão de projeto, sendo que essa situação é ainda agravada se
considerada a carência tanto temporal quanto espacial de dados de vazão; ii)
técnicas mais robustas como os momentos-L, Medida de Heterogeneidade
Medida de Discordância

,

e uso de testes de estacionariedade como o de Mann-

Kendall podem ser utilizados em conjunto com as técnicas de regionalização
comumente empregadas no país, resultando em estimativas adequadas da vazão de
projeto; iii) quando da análise local de frequência de cheias, o uso de distribuições
multiparâmetros, em especial as distribuições GEV, Kappa e Wakeby, resultam em
estimativas consideravelmente mais precisas da vazão de projeto quando
comparadas às distribuições de 2 parâmetros tradicionalmente utilizadas no Brasil;
iv) métodos ainda pouco empregados a nível nacional, como o do Index-flood
associado aos métodos dos momentos-L, resultaram em importantes ferramentas de
gestão e de engenharia hidrológica para o Estado do Rio Grande do Sul, elevando
as práticas de análise regional de frequência ao nível de estudos internacionais; v)
aspectos de gestão propostos pela Agência Nacional de Águas, como a delimitação
de regiões hidrológicas, podem ser melhorados, uma vez que esta, por ser baseada
unicamente em critérios geográficos, não atende os critérios hidrológicos
relacionados à análise regional de frequência de cheias; vi) o uso de técnicas de
Inteligência Artificial, em especial dos algoritmos

-means, PAM, KHM e FCM, se

destacam como uma alternativa do estado-da-arte para a formação de regiões
hidrologicamente homogêneas, resultando na possibilidade de se estabelecer
diferentes cenários regionais, em contraponto ao uso de regiões pré-definidas. O
presente estudo se destaca por ser um dos estudos mais robustos e completos de
análise de frequência de cheias do país, fornecendo ferramentas de extrema
importância para a gestão e engenharia dos recursos hídricos do Estado do Rio
Grande do Sul.
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