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RESUMO   A avaliação de precipitações máximas anuais nas sub-bacias 40, 41 do alto rio São 
Francisco e 56 do rio Doce, detectando e descrevendo as características de seu comportamento 
espacial é o principal enfoque desse trabalho. Apresenta-se o estudo das precipitações máximas 
anuais para as durações de 3, 5 e 10 dias,  para os anos hidrológicos entre 1970 e 2000. A 
quantificação de chuvas máximas é de grande interesse da engenharia, tendo em vista a segurança 
de estruturas hidráulicas. Com o uso da geoestatística busca-se uma minimização dos erros 
inferenciais por meio de estimadores que procuram ser não-tendenciosos. Aliada aos métodos de 
estatística clássica a geoestatística torna-se uma poderosa ferramenta nos estudos hidrológicos. 
Para o estudo geoestatístico é fundamental o uso de uma função de estrutura denominada 
variograma, que permite representar quantitativamente a variação de um fenômeno no espaço. 
Utilizando parâmetros da função variograma, pode-se fazer a krigagem, que é o método de 
interpolação através de médias móveis ponderadas, que possibilita minimização da variância de 
estimação. Após a análise variográfica detalhada e a estimativa da chuva média por krigagem, 
relacionam-se as precipitações médias às áreas das bacias hidrográficas obtendo-se gráficos de 
área x altura x freqüência das precipitações nas durações respectivas. 
 

ABSTRACT   The estimation of annual maximum rainfall over alto São Francisco and rio Doce 
watershed (40, 41 and 56 watersheds) detecting and describing its spatial behavior features is the 
main focus of this study. The annual maximum precipitations with duration of 3, 5 and 10 days 
for period between 1970 and 2000 study is presented. The estimation of maximum rainfall, used 
as inputs in rainfall-runoff models, is of great interest in engineering, taking account the hydraulic 
structures safety. Applying the geostatistical method a reduction of inferential errors by means of 
unbiased estimators is searched. Geostatistics becomes a powerful tool in the hydrological studies 
when associated with the classic statistical methods. In the geostatistical study, the use of a 
structural function named variogram is fundamental, allowing to numericaly represent the 
variation of the phenomenon (precipitation) in space. Using the variogram  parameters, we can do 
the kriging, that is an interpolation method, using weighted moving averages, which implies the 
minimization of variance estimation. After the detailed variographical analysis and the estimation 
of spatial rainfall by kriging, relationships between the spatial rainfall and the watershed areas are 
searched, obtaining area x depth x frequency graphics of respective rainfall durations for the 
study region. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A análise estatística é de fundamental importância para estudos hidrológicos, seja na análise 

da precipitação, seja nos estudos de vazão dos corpos d’água, da evaporação de um reservatório 

ou da operação de sistemas como aproveitamentos hidrelétricos, sistemas de irrigação, 

abastecimento de água, etc. Por essa razão qualquer variável hidrológica, quando analisada 

experimentalmente , assumirá valores dependentes do local e do tempo, sujeitos às leis 

probabilísticas.  

As precipitações de longas durações e intensidade média atingem grandes áreas e podem 

produzir cheias em grandes bacias, Tucci (1993). Tendo-se em vista a inexistência, na literatura, 

de estudos sistemáticos sobre a variabilidade das precipitações com durações superiores ao dia, 

apresentam-se aqui estudos relativos a eventos máximos de precipitação anual com alturas 

acumuladas durante os períodos 1, 3, 5 e 10 dias . 

Os métodos estatísticos uni ou multivariáveis, classicamente utilizados, não consideram a 

repartição espacial das variáveis estudadas, nem sua posição relativa (coordenadas geográficas), 

nem a variabilidade ou as correlações que porventura existam em função da distância de um 

ponto de observação a outro. Da mesma forma, a maior parte dos métodos de interpolação 

utilizados, também não consideram a variabilidade espacial da variável estudada. 

A geoestatística, desenvolvida inicialmente por G. Matheron, Matheron (1965), visando à 

solução de problemas de estimação de reservas minerais, é um método topo-probabilístico, isto é, 

que utiliza um modelo probabilístico e a posição espacial das observações, para estudar a 

variabilidade dos valores observados. A principal característica da geoestatística é o uso de 

variogramas, para quantificar o modelo de correlação espacial dos dados e também técnicas de 

krigagem, que utilizam esses modelos de correlação espacial para estimar e interpolar os dados. 

Somada às análises estatísticas clássicas, a geoestatística fornece uma ampla estrutura de 

análise para o estudo de processos aleatórios. A krigagem apresenta vantagens maiores que a 

estatística multivariável, utilizada na maioria dos estudos hidrometereológicos, Lebel e Laborde 

(1988). O cálculo, interpretação e ajuste de modelos de variogramas é o “coração” do estudo 

geoestatístico, porque controla o valor dos pesos de krigagem que serão atribuídos aos dados no 

processo de estimação de valores e de interpolação, Englund e Sparks (1991).  

 
2 - GEOESTATÍSTICA 

Uma série de variáveis naturais, incluindo-se as medidas de precipitação, quando 

observadas, apresentam características interessantes. Cada observação está associada a um ponto 

bem definido no espaço e existem variações espaciais mais ou menos evidentes no domínio 

considerado. Quando observadas em pequena escala, estas variações apresentam-se 
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aparentemente caóticas, como se fossem aleatórias; no entanto, pode-se notar um comportamento 

médio, mais ou menos bem definido para estas variações, ou seja, existe uma certa estrutura 

espacial que caracteriza a variável considerada. A estas variáveis é dado o nome de variáveis 

regionalizadas (VR). A geoestatística utiliza o conceito de funções aleatórias (FA) afim de 

construir um modelo para a realidade física, fazendo aparecer estas duas características 

aparentemente contraditórias: aleatório e estruturado. Em geoestatística linear, trabalha-se, 

finalmente, com uma hipótese de estacionaridade intrínseca, assim definida: 

A esperança matemática da variável estudada, Z(x), existe e não depende do ponto x 

considerado {E[Z(x)] = m}, Journel e Huijbregts (1993). A variável Z nesse estudo representará 

as precipitações máximas pontuais e x é uma coordenada de duas dimensões. 

 
2.2 -Variograma 

O variograma é a ferramenta fundamental da geoestatística; ele caracteriza e quantifica as 

estruturas e as correlações espaciais da variável regionalizada em estudo. Para todo vetor h, a 

diferença [Z(x)-Z(x+h)] tem uma variância finita, que não depende de x, mas unicamente de h. 

Esta variância permite definir a função intrínseca chamada variograma [2γ(h)], descrita pela 

equação 1: 

2γ(h)=Var [Z(x)-Z(x+h)] ( 1) 

A partir dos dados experimentais z(x), o semi-variograma experimental (também chamado 

por alguns autores simplesmente de variograma) pode ser calculado como: 

∑
=

+−=
N(h)

1i

2
ii

* ]h)(xz)z(x[
2N(h)

1(h)γ , ( 2) 

em que: 

• γ*(h) - é o semi-variograma experimental; 

• N(h) - é o número de pares de valores medidos, z(xi) e z(xi+h), separados por um vetor h; 

• z(xi) e z(xi+h) - são valores da i-ésima observação da variável regionalizada, coletados nos 

pontos xi e xi+h (i = 1, ..., n), separados pelo vetor h.  

Os variogramas podem ser classificados em “com patamar” ou “sem patamar”. Quando o 

variograma atinge um patamar, caracteriza o que é chamado de “fenômeno de transição”. A 

distância a partir da qual o patamar é atingido chama-se “alcance” ou “amplitude” e corresponde 

à noção física de zona de influência de uma informação pontual. A partir desta distância não 

existe mais correlação entre os valores observados. Num variograma sem patamar a indicação é 

que a função aleatória correspondente apresenta apenas a estacionaridade intrínseca.  
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A função variograma é estritamente não decrescente, ou seja, ou cresce ou se estabiliza. É 

comum o uso da soma de dois ou mais modelos de variograma para a descrição de um fenômeno, 

sendo chamados de modelos imbricados, Journel e Huijbregts( 1993) 

 
2.2.1 Variogramas escalonados 

O escalonamento facilita a interpretação e comparação entre variogramas diferentes, pois, 

uma vez assumida uma escala padronizada pode-se verificar se contam com o mesmo padrão de 

variabilidade espacial, Ortiz (2003). Citam-se, a seguir, dois tipos de escalonamento. 

 
Variograma Padronizado 

Segundo Pannatier (1996) pode-se obter um Variograma Padronizado experimental de 

acordo com a equação: 

hh
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=  ,  (3) 

onde γ(h) é o semivariograma para o vetor de separação h,  e   
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quando a distância h é nula, a expressão fornece o valor 0. 
 
Esta medida reescala o variograma pela variância das classes de distâncias “lag” e é capaz 

de detectar a influência de mudanças locais na variabilidade dos dados. 

 
 Variograma relativo 

Goovaerts (1997) sugere a correção dos variogramas pela média de cada lag. O Variograma 

Relativo escalona cada valor do semivariograma por uma função da média dos valores de cada 

lag. Essa função pode ser determinada por gráfico de dispersão das médias locais versus as 

variâncias locais, mas para distribuições de valores positivos, essa função é normalmente tomada 

como o quadrado dos valores médios do lag,  [m(h)]². 

O variograma relativo é, então, dado por: 

2r [m(h)]
(h)(h) γγ =  (8) 

A medida γr reduz a influência de grandes valores no cálculo do semivariograma. 
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3 - KRIGAGEM 

A krigagem linear é o melhor estimador linear não enviesado, melhor no sentido em que 

fornece uma variância de estimação mínima.  

O estimador linear Z*
K considerado é uma combinação linear dos n valores de dados 

  (9) ∑
=

=
n

K ZZ
1

*

α
ααλ

os n ponderadores λα  são calculados de modo a assegurar que o estimador seja não enviesado, e 

que a estimativa da variância seja mínima (o estimador Z*
K é chamado ótimo). 

 
4 - CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS 

4.1 - Caracterização física 
O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais, escoando no sentido sul-

norte. A sub-bacia 40 corresponde à área de drenagem do Alto São Francisco, que compreende as 

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

barragem de Três Marias, operada pela CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais). Possui 

uma área de aproximadamente 51.000 km², abrangendo cerca de 106 municípios. 

A sub-bacia 41 compreende as bacias do rio Abaeté e rio das Velhas, o maior afluente em 

termos de extensão do rio São Francisco. Apresenta área de drenagem de aproximadamente 

39.500 km2, constituindo um dos maiores mananciais para abastecimento de água da região 

metropolitana de Belo Horizonte e dos demais municípios que a integram, CPRM-SUREG/BH, 

(2004). 

A bacia hidrográfica do rio Doce, sub-bacia 56, apresenta uma significativa extensão 

territorial, cerca de 83.400 km2, dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante 

ao Estado do Espírito Santo. O rio Doce, com uma extensão de 853 km, tem como formadores os 

rios Piranga e Carmo, cujas nascentes estão situadas nas encostas das serras da Mantiqueira e 

Espinhaço, onde as altitudes atingem cerca de 1.200 m, CBH-DOCE (2004). A figura 1 mostra a 

localização da região de estudo no Estado de MG.  
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Figura 1 – Localização das bacias estudadas  

4.2 - Aspectos Climatológicos 
As condições do tempo sobre o continente sul americano são definidas, basicamente pela 

atuação dos anticiclones subtropicais, semi-estacionários do Atlântico Sul (ASAS) e do Pacífico 

Sul (ASPS), Nimer (1979). 

O Anticiclone do Atlântico Sul é um sistema estacionário, com temperaturas em seu interior 

bastante elevadas, principalmente no verão, devida a intensa radiação solar. É o responsável pelo 

transporte do vapor d’água proveniente do oceano para o interior do Brasil. 

O Anticiclone subtropical do Pacífico Sul é um sistema de grande escala que não atua 

diretamente sobre o continente, nos níveis baixos e médios da troposfera. A importância do 

“ASPS” está na absorção ou no bloqueio e posterior desvio de sistemas polares migratórios com 

trajetórias pelo oceano Pacifico.  

Verifica-se uma maior penetração do ASAS sobre a parte leste do Brasil no inverno, 

trazendo “bom tempo” para aquela região. No interior do continente, no verão, a presença do 

sistema de baixa pressão (Baixa do Chaco), gera uma extensa faixa de convergência com a 

circulação proveniente do ASAS, que induz a penetração de umidade, nos baixos níveis, 

transportada pelos Alísios do Hemisfério Norte ao Oeste da Amazônia e pelos Alísios do 

Hemisfério Sul, na costa do nordeste. Esta faixa é responsável diretamente pelas estações 

chuvosas nas regiões central e sudeste do Brasil. No inverno essa convergência desaparece, bem 

como a faixa de precipitações, caracterizando o período seco, eventualmente interrompido pelas 

penetrações de sistemas frontais de origem polar, Maia (1986). 

Nos meses de outubro a março, ao atingir a região Sudeste, a Frente Polar não possui, na 

maioria das vezes, energia suficiente para manter-se em constante avanço. Nesta situação, essa 

frente permanece semi-estacionária sobre a região Sudeste durante 2 a 3 dias, após o que ela pode 

evoluir por diferentes estágios, desde sua dissipação até sucessivos avanços e recuos 

acompanhados de chuvas diárias que podem durar mais de 10 dias, para finalmente se dissipar , 
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Nimer(1979). As frentes frias, quando atingem o interior de MG no verão e são bloqueadas pelo 

Anticiclone do Atlântico Sul, mantêm-se semi-estacionárias gerando processos pluviométricos, 

Maia (1986). Esses são os fenômenos de maior interesse para nosso estudo.  

 
5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 - Análise preliminar dos dados de chuva 
As estações utilizadas nesse estudo têm registros entre os anos de 1969 e 2000.Cada estação 

selecionada tem informações de no mínimo 12 anos desse período, para garantir sua 

representatividade ao longo da série estudada 

Essas estações foram georreferenciadas e foi criado um mapa digital da região, como pode 

ser visto na Figura 2, com coordenadas no sistema UTM e escala em km. 

 
Figura 2 – Distribuição do grupo completo de estações pluviométricas 

 
5.2 - Períodos de Precipitações Máximas 

As informações sobre a pluviosidade das bacias hidrográficas estão disponíveis em formato 

pontual, nos dados das estações pluviométricas que registram os totais diários de precipitação. O 

passo inicial consiste em identificar qual a data de ocorrência do maior evento anual de 

precipitação em cada uma dessas estações, ao longo das séries históricas. 

Em seguida, parte-se para investigação das alturas acumuladas de precipitação ocorridas 

nessas datas, para todas as estações. Selecionando-se assim os períodos de maior precipitação 

sobre a bacia. 

Observa-se que quanto menor a duração das precipitações maior a variabilidade nas datas 

de ocorrência das mesmas, e também na diferença de alturas de precipitação entre eventos. Serão 

apresentados os estudos sobre as precipitações máximas acumuladas em 3, 5 e 10 dias. 

 
5.3 - Precipitações máximas nas bacias hidrográficas 

Na região de estudo proposta encontrou-se maior homogeneidade nos períodos de 

precipitações máximas para as bacias do rio Paraopeba, rio Pará, alto rio das Velhas e alto rio 
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Doce, ou seja, a parte central da região. Os eventos de precipitação máxima foram selecionados 

visando prioritariamente essa região. Entretanto, em alguns casos, num mesmo ano foram 

encontrados períodos distintos de ocorrência de precipitações máximas para essas bacias. Estes 

casos foram possivelmente ocasionados por frentes de não conseguiam se manter intensas sobre 

toda a região, avançando em eventos distintos, num mesmo ano, sobre partes da região. Pela 

própria característica dos dados disponíveis, há dificuldade na separação de eventos com origem 

puramente frontal ou com interferência de células convectivas. Dessa forma o estudo teve que se 

limitar à seleção dos eventos de forma quantitativa, ou seja, apenas pelas alturas de precipitação. 

O evento máximo anual de precipitação espacial acumulada em 3 e 5 dias foi simultâneo 

para todas as bacias hidrográficas do estudo, em 25 dos 31 anos estudados. Em cada um dos 

outros 6 anos foram identificados dois grandes eventos que contêm separadamente os máximos 

para as bacias O evento máximo de precipitação acumulada em 10 dias foi único em 27 anos da 

série, nos outros quatro anos foram localizados eventos distintos para as bacias.  

De uma forma geral os eventos de durações menores estão contidos nos eventos de maior 

duração, fazendo parte de um mesmo evento climatológico, Amaral (2005). 

A Tabela 1 apresenta alguns dos eventos de precipitação estudados, indicados pelas datas 

iniciais de ocorrência das acumulações dessas precipitações. Pode-se destacar o quadrimestre de 

novembro a fevereiro, e principalmente o bimestre dezembro e janeiro como o período de 

ocorrência de maiores precipitações na região em estudo. 

 
Tabela 1 - Algumas datas iniciais de eventos de precipitações máximas com duração de 

acumulação de 3, 5 e 10 dias 
Evento Ano  

Hidrológico 3 dias 5 dias 10 dias 
23/01/70d 23/01/70 d 20/01/70 d1- 69/70 
24/10/69 pv 24/10/69 pv 24/10/69pv

6- 74/75 04/12/74 03/12/74 24/12/74 
12- 80/81 01/12/80 01/12/80 01/12/80 
22- 90/91 11/01/91 11/01/91 09/01/91 
28- 96/97 02/01/97 02/01/97 28/12/96 
31- 99/00 28/01/00 26/01/00 24/01/00 

d = evento mais significativo na bacia do rio Doce 
p= evento mais significativo  nas bacias dos rios Paraopeba e Pará 

v = evento mais significativo na bacia do rio das Velhas 
 

5.4 - Variogramas – comportamento espacial das precipitações 
O procedimento de ajuste não deve ser direto e automático, como no caso de uma regressão, 

por exemplo, mas sim interativo, pois nesse processo o interprete faz um primeiro ajuste e 

verifica a adequação do modelo teórico. Dependendo do ajuste obtido pode ou não redefinir o 

modelo até obter um que seja considerado satisfatório, Camargo et al (2002). Vários softwares 
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fornecem um primeiro ajuste direto e usuários desavisados utilizam esse ajuste sem realizar as 

devidas avaliações sobre sua qualidade.  

O modelo exponencial de variograma foi o que melhor se ajustou à maior parte das 

precipitações estudadas. A classificação dos alcances, que representam a distância de influência 

de uma informação, pôde ser feita em três grupos, que foram 100 km, 180km e 250km. Eventos 

com alcance simples de 100 km acontecem menor número de vezes, na maior parte dos casos é 

necessária a soma de uma segunda estrutura de variograma com o alcance de 180 ou 250 km para 

o adequado ajuste das funções.  

Quando se analisam precipitações de um mesmo evento, pode-se notar que a diferença 

principal de comportamento está na altura do patamar, provocada pela diferença de grandeza 

entre os valores acumulados, mas com um comportamento similar no padrão de crescimento dos 

gráficos. 

Apenas quatro anos apresentaram comportamento diferente dos demais e se ajustaram 

melhor ao modelo linear. Foram os anos hidrológicos de 1971/72, 1972/73, 1996/97, 1999/00, 

Amaral (2005 ).  

A Figura 3 apresenta os variogramas das precipitações do ano hidrológico de 1978/79. O 

comportamento dos variogramas experimentais das precipitações de 3, 5 e 10 dias, desse ano, e as 

respectivas equações dos modelos teóricos estão apresentados na Figura 3(a). O modelo ajustado 

é o exponencial, e pode-se ver que o valor de patamar aumenta de acordo com as durações, pois 

maiores durações de acumulação possuem valores de maior ordem de grandeza. À exceção do 

patamar, as demais características de comportamento do variograma mantêm-se semelhantes, 

indicando a dependência espacial praticamente idêntica dos eventos.  

Para reduzir os efeitos de escala entre fenômenos de mesma origem, facilitando sua 

comparação, a literatura indica o escalonamento dos variogramas, dividindo os valores originais 

pela variância ou pela média.  

O gráfico apresentado na Figura 3(b) mostra os Variogramas Relativos, onde o 

escalonamento é feito pela média dos valores. A Figura 3(c) mostra os Variogramas Padronizados 

das três durações, nesse tipo de gráfico os valores do variograma são divididos pela variância. 

Quando os eventos são escalonados pela média, variograma relativo, fica visível que os eventos 

de maior duração possuem menor variabilidade espacial, indicada pela menor altura de patamar, 

confirmando o que poderia ser intuitivamente esperado. O escalonamento pela variância, 

variograma padronizado, demonstra que nesses eventos são mantidas as características na 

estrutura de variabilidade.  
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Para ilustrar o comportamento de precipitações num ano com ajuste a modelos lineares, 

estão apresentados na Figura 4 os gráficos de variogramas do evento máximo do ano hidrológico 

de 1996/97.  
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Variogramas Relativos - 1979
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Variogramas Padronizados - 1979

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0 50 100 150 200 250 300
h (km)

3 dias
5 dias
10 dias

(3c) 

Figura 3 - Ajustes de variogramas às precipitações acumuladas de 3, 5 e 10 dias no ano 
hidrológico de 1978/1979 
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Variograma Relativo - 1997

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0 50 100 150 200 250 300h(km)

3 dias
5 dias
10 dias

(4b) 

Variogramas padronizados - 1997
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Figura 4 – Ajustes de variogramas às precipitações acumuladas de 3, 5 e 10 dias no ano 
hidrológico de 1996/1997 
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se inverte nesses eventos, demonstrando a menor variabilidade dos eventos de maior duração. Os 

variogramas padronizados confirmam a similaridade do comportamento dos fenômenos. Os anos 

hidrológicos de 1978/79 e 1996/97 foram eventos destacados, conhecidos dos hidrólogos, pois 

correspondem à produção de cheias com inundações catastróficas no Estado de Minas Gerais, 

principalmente na região central do Estado, onde se localizam as bacias estudadas. 

Cada um dos variogramas calculados descreve o padrão de comportamento do evento no 

espaço. Comparando-se esses eventos ao longo dos anos tentaram-se encontrar relações que se 

mantivessem também no tempo. Nos variogramas experimentais constatou-se a predominância 

do comportamento exponencial, mas as variações de altura de patamar são grandes mesmo entre 

eventos de mesma duração. Reunindo alguns variogramas, como apresentado na Figura 5, para as 

precipitações com duração de 5 dias pode-se observar essa situação. A primeira indicação dessas 

variações é referente às diferenças, entre os eventos, das alturas de precipitação acumuladas.  

A variabilidade espacial apresenta algumas diferenças, mas para a melhor comparação 

entre esses eventos, utilizou-se novamente o escalonamento de variogramas.  

Ao agruparem-se as séries de variogramas padronizados verifica-se uma tendência de 

similaridade no comportamento das precipitações máximas. Para ilustrar esse fato a Figura 6 

apresenta os variogramas padronizados para as precipitações com duração de 5 dias. O 

comportamento se repete para as precipitações acumuladas em 3 e 10 dias, Amaral (2005 ).  
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Figura 5 – Exemplos de Variogramas experimentais P5 dias 
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Variogramas Padronizados -  P5 dias
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Figura 6 – Variogramas padronizados das precipitações de 5 dias, série completa 

. 
5.5 - Krigagem 

Quando se trabalha com precipitações sobre uma área, ou seja, médias espaciais, os picos 

encontrados são atenuados com relação aos valores medidos pontualmente. Nesse estudo foi feita 

a krigagem para as precipitações máximas das bacias dos rios Pará, Paraopeba, Velhas e Alto Rio 

Doce. A precipitação média obtida por krigagem é o melhor método de estimação, dada sua 

construção matemática. Como referenciais para subdivisões nessas bacias foram usadas estações 

fluviométricas existentes na região de drenagem.  Na Figura 7 estão apresentadas as bacias 

estudadas. Para denominar essas bacias foram utilizadas estações fluviométricas, localizadas em 

seus exutórios. As respectivas áreas de drenagem estão indicadas na Tabela 3. 

As médias espaciais das precipitações máximas nessas bacias foram determinadas com o 

uso da krigagem ordinária por blocos. Essas bacias apresentaram simultaneidade nos eventos 

climatológicos, ou seja, mesmos períodos de precipitações máximas. Quanto às médias espaciais 

das precipitações máximas resultantes das krigagens, observou-se que o ano hidrológico de 

1996/97 destaca-se com as maiores precipitações da série. Esse foi um ano de ocorrência intensa 

do El Niño, mas nem sempre a ocorrência desse fenômeno está relacionada com ocorrências de 

precipitações de destaque nessa região. De acordo com informações do CPTEC-INPE os anos de 

ocorrência mais forte desse fenômeno são 1972-1973, 1982-1983, 1990-1993 e 1997-1998, e as 

precipitações correspondentes não apresentam destaque sobre as demais, excetuando-se 1997.  

Sabe-se que a precipitação não se distribui uniformemente sobre uma área, variando entre 

outros fatores, com o relevo e a forma da bacia, assim como com a duração e a intensidade da 

chuva. Em conformidade com essa afirmação, observando a média histórica das precipitações, 
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pôde-se notar que esse valor decresce à medida que a área da bacia referente às médias espaciais 

aumenta.  

 
Figura 7 –Limites das Bacias Hidrográficas Estudadas 

 
Tabela 3 – Bacias hidrográficas estudadas e respectivas estações fluviométricas identificadoras 

Sub-bacia  
– Rio 

Principal 

 Código 
da 

Estação 

Área de 
Drenagem 

(km²) 
1 40850000 8571 40 – Rio 

Paraopeba 2 40740000 3945 
40 – Rio 

Pará 
3 40450001 11330 

 4 40330000 7109 
5 41810000 16528 41 – Rio 

das Velhas 6 41600000 7838 
 7 41340000 4780 
 8 41199998 1642 

9 56719998 24204 56 – Alto 
Rio Doce 10 56425000 10080 

 
5.6 - Funções de Distribuição de Probabilidade 

Para obtenção das freqüências das precipitações ajustaram--se às séries de precipitações 

krigadas Funções de Distribuição de Probabilidades de valores Extremos de Gumbel, ou GEV 

tipo I. Esse modelo estatístico, classicamente utilizado em hidrologia para descrição de valores 

máximos, apresentou ajustes muito bons aos dados resultantes do estudo de precipitações 

máximas espaciais obtidos nessa pesquisa. 
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Os parâmetros de posição (ξ) e escala (θ) da Distribuição de Gumbel, ajustados para os 

valores krigados de precipitação através do método da máxima verossimilhança, estão 

apresentados na Tabela 4.  

Para a confirmação da aderência do modelo aos dados de precipitação, foi gerada uma série 

de gráficos utilizando a equação de Gumbel traçada no papel de probabilidade dada por: 

 
x= θ *u + ξ,  (10) 

 
em que: 

• u: variável reduzida da função F(x) ou seja:  u=-ln{-ln[F(x)]} ; 

• x: precipitação espacial máxima, obtida por krigagem; 

• θ: gradex, parâmetro de escala; 

• ξ: parâmetro de posição da distribuição de Gumbel. 

Exemplos do ajuste gráfico das distribuições de probabilidade aos valores de precipitação 

krigada estão apresentados na Figura 8. 
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Figura 8 – Gráficos da Distribuição de Gumbel – Bacia 6 

 
O teste de Kolmogorov-Smirnov também foi realizado, tendo-se encontrado bons ajustes 

para níveis de confiança maior ou igual a 95% de em todos os casos. Os valores de D de 

Kolmogorv-Smirnov também estão apresentados na Tabela 4. 

Utilizando as equações de Gumbel ajustadas às precipitações krigadas foram traçados 

gráficos de precipitação versus área para diversos períodos de retorno. A Figura 9 apresenta esses 

gráficos para a bacia do rio das Velhas, que foi estudada segundo quatro subdivisões de área de 

drenagem ( 4 estações fluviométricas ). 
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Tabela 4 - Parâmetros de Gumbel e do teste de Kolmogorov-Smirnov 

 
Parâmetros de 

Gumbel 
Kolmogorov 

- Smirnov 
 Bacia 

Hidrograf.
θ ξ D 

41818000 20,402 81,122 0,060 
41600000 27,476 97,137 0,093 
41340000 30,036 105,144 0,065 
41199998 35,544 107,026 0,069 
40450000 22,786 90,770 0,096 
40330000 25,236 92,934 0,132 
40850000 24,537 96,790 0,058 
40740000 29,292 92,174 0,112 
56710000 22,258 80,489 0,085 D

is
tr

ib
ui

çõ
es

 d
e 

P 3
 d

ia
s

56420000 26,530 81,823 0,116 
41818000 29,167 106,625 0,088 
41600000 36,516 125,816 0,079 
41340000 42,597 134,755 0,074 
41199998 51,303 137,240 0,074 
40450000 35,626 117,905 0,067 
40330000 38,630 121,910 0,075 
40850000 34,719 126,517 0,087 
40740000 40,097 120,346 0,084 
56710000 27,986 105,890 0,088 D

is
tr

ib
ui

çõ
es

 d
e 

P 5
 d

ia
s

56420000 32,49 106,385 0,123 
41818000 50,517 169,348 0,058 
41600000 59,143 190,654 0,101 
41340000 63,519 202,352 0,051 
41199998 67,102 206,222 0,068 
40450000 45,040 183,242 0,073 
40330000 47,162 188,257 0,104 
40850000 46,974 196,164 0,076 
40740000 49,958 187,713 0,107 
56710000 40,009 169,278 0,085 D

is
tr

ib
ui

çõ
es

 d
e 

P 1
0 

di
as

56420000 45,805 170,457 0,073 
Obs: Dcrítico

n=30,α=0,05=0,242; Dcrítico
n=30,α=0,01=0,290 

 

15 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 



 
Precipitações  x Area - P 3 dias 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5000 10000 15000
Área (km²)

P 
(m

m
)

T=10
T=20
T=25
T=50
T=100
T=500

(9a) 

 Precipitações  x Area - P 5 dias

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 5000 10000 15000
Área (km²)

P 
(m

m
)

T=10
T=20
T=25
T=50
T=100
T=500

(9b) 
Precipitações  x Area - P10 dias
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Figura 9 - Gráficos de Precipitação – Área – Freqüência para as precipitações com duração de 3, 

5 e 10 dias para a bacia do rio das Velhas. 
 
CONCLUSÕES 
 

No ajuste de variogramas, o modelo exponencial mostrou-se o mais adequado e em alguns 

casos o modelo linear. Analisando-se os variogramas das precipitações de um mesmo ano 

hidrológico foram encontradas características semelhantes de comportamento para os eventos 

correspondentes a várias durações. Comparando-se esses variogramas ao longo do tempo são 

encontradas significativas variações de escala entre os anos, dificultando a visualização de 

padrões de comportamento para as precipitações. Isso, em parte, é causado pela diferença entre as 

alturas de precipitação registradas num ano e outro, além de alguma variação que aconteça no 

comportamento espacial das precipitações, devida, por exemplo, a fatores climáticos não 

monitorados simultaneamente. Mas quando escalonados pela variância, nos chamados 

variogramas padronizados, é possível demonstrar a tendência de um mesmo padrão de 

comportamento das precipitações máximas ao longo do tempo. Observou-se que nem sempre a 

ocorrência do fenômeno El Niño está relacionada a ocorrências de precipitações de destaque 

nessa região. 

Utilizando-se a krigagem, foram obtidos os valores médios espaciais das precipitações 

máximas das bacias estudadas ao longo dos anos hidrológicos de 1969/1970 até 1999/2000. A 

krigagem ordinária, por utilizar intrinsecamente uma estrutura de covariância, consegue tratar as 
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redundâncias. Ou seja, atribuir pesos adequados para os agrupamentos de dados, sendo, por 

construção matemática, o melhor estimador linear não enviesado. 

Mesmo tratando-se de precipitações máximas, é importante lembrar que as variáveis agora 

são médias máximas e não mais as observações independentes iniciais. O tratamento dos dados 

por krigagem atenua os picos existentes nos dados originais, pois é feita uma estimativa de média 

espacial.  

As freqüências de ocorrência das precipitações foram determinadas através da Função de 

Distribuição de Gumbel. Com isso foi possível obter-se gráficos mais confiáveis relacionando 

precipitação x área x freqüência (período de retorno) para cada duração estudada. Esses gráficos 

podem ser de grande utilidade em estudos hidrológicos relacionados a projeto de obras 

hidráulicas. 
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