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Resumo – O gerenciamento de recursos hídricos encontra-se associado às estimativas de 
freqüência de ocorrência de eventos hidrológicos extremos. O erro na estimativa de recorrência de 

vazões mínimas pode impactar em falhas de abastecimento, especialmente em regiões com rios 
intermitentes, onde as condições de estiagens mostram-se críticas. As estimativas de mínimas 
mostram-se limitadas pela presença de valores nulos, quando da aplicação de modelos de 

distribuição de probabilidade para estimar vazões para freqüências de interesse. Nesse sentido, o 
presente trabalho visa identificar diferenças na estimativa de recorrência de vazões mínimas em rios 

intermitentes a partir de séries anuais com e sem tratamento de zeros, aplicando-o aos dados do rio 
Pelotas, na UHE de Barra Grande, e do rio das Antas, na UHE de Castro Alves. Foi utilizando o 
modelo de distribuição de probabilidades Generalizada de Valores Extremos. Foram estimadas 

vazões mínimas com 2, 5, 10 e 20 anos de recorrências a partir do tratamento de zeros, obtendo-se 
uma diferença percentual máxima de cerca de 17% em relação ao ajuste sem o tratamento de zeros. 

Detectou-se que a consideração dos valores nulos tem o efeito de deslocar a curva de probabilidade 
para a direita, tornando eventos de maior magnitude ainda mais raros. 
 
 

Abstract – The management of water resources is associated to the estimated frequency of extreme 
hydrological events. The error in the estimation of recurrence of low flows may impact 

water supply, especially where drought conditions are critical as in ephemeral 
rivers. The estimates of minimum flows are limited by the presence of null values. This paper aims 
to identify differences in the estimation of recurrence of intermittent low flows, considering the 

treatment of zeros, applying the data of the Pelotas River, in the UHE Barra Grande and the Rio 
das Antas, UHE in Castro Alves. Generalized Extreme Values probability distribution was 

applied. Minimum flows were estimated at 2, 5, 10 and 20 years of recurrences from the 
treatment of zeros, resulting in a maximum percentage difference of about 17% compared to the fit 
without the treatment of zeros. It turned out that the consideration of null values has the effect of 

shifting the probability curve to the right, making events of greater magnitude even rarer. 
 

Palavras-Chave  – Vazões Mínimas, Generalizada de Valores Extremos, Tratamento de Zeros.   

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O gerenciamento de recursos hídricos encontra-se associado às estimativas de freqüência de 

ocorrência de eventos hidrológicos extremos. A definição de limites de atendimento de demandas 

hídricas por atividades produtivas está atrelada ao estudo de vazões de referência, i.e., vazões com 

alta garantia de ocorrência para minimizar falhas de abastecimento, o que leva à análise de vazões 

baixas. 
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A característica peculiar das regiões secas, como ocorre no semi-árido brasileiro, é a escassez 

e irregularidade de chuva, o que pode ocasionar a intermitência das vazões dos rios. A intermitência 

também pode ser observada em rios da região Sul, onde, além das características do solo rochoso, é 

possível observar alta variabilidade temporal da precipitação. 

Nas regiões áridas e semi-áridas, nas quais é comum a existência de rios intermitentes, é 

possível observar que, principalmente nos períodos secos as vazões podem chegar a zero. É possível 

também que o registro de vazões nulas se deva a ocorrência de uma vazão abaixo do limite de 

medição (Smakhtin 2001).  

No país, métodos para a análise de eventos em rios perenes apresentam larga aplicação, o que 

não ocorre em mesma dimensão para rios intermitentes. Ao analisar a ocorrência de eventos 

extremos em rios intermitentes, é possível detectar a ocorrência de zeros na série de dados, referente 

ao período de vazões nulas no corpo d’água.  

As estimativas de vazões mínimas podem ser limitadas pela presença de valores nulos quando 

da aplicação de modelos de distribuição de probabilidade para estimar vazões para freqüências de 

interesse. Esta limitação acontece também para uma distribuição de probabilidade que tem 

encontrado diversas aplicações em hidrologia, como a distribuição Generalizada de Valores 

Extremos (GEV). A distribuição GEV descreve bem eventos naturais extremos, considerando que a 

distribuição dos valores extremos de uma amostra converge assintoticamente para uma das três 

formas da distribuição GEV.  

Mostra-se interessante que um tratamento diferenciado seja dado aos valores nulos em 

análises estatísticas das séries de vazões.  Isto porque o ajuste de uma distribuição para um série 

com vazões nulas pode vir a resultar em uma probabilidade de ocorrência de uma vazão negativa, o 

que não tem sentido físico. Além disso, a presença de valores nulos na série de dados tem o efeito 

de deslocar a curva de freqüência para a direita, sugerindo eventos de altas vazões ainda mais raros 

(GORDON et al 2004).  Desta forma, a aplicação de artifícios para o tratamento de zeros na série de 

dados é fundamental para que os eventos de estiagem em rios intermitentes possam ser mais bem 

representados.  

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo a identificação de diferenças na 

estimativa de recorrência de vazões mínimas em rios intermitentes a partir de séries anuais com e 

sem tratamento de zeros. 

Especificamente, é interesse: (i) identificar o grau de aderência do modelo de distribuição de 

probabilidade GEV aos dados de vazões mínimas com e sem o tratamento dos zeros; (ii) estimar 

mínimas com 2, 5, 10 e 20 anos de recorrências para o rio Pelotas e o rio das Antas a partir do 

tratamento de zeros. 
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2. METODOLOGIA 
 

O modelo de probabilidade selecionado para a realização do ajuste foi a distribuição 

Generalizada de Valores Extremos, cuja função densidade da distribuição é expressa por: 

 

       
 

 
     

   

 
  

 
   

          
   

 
  

 
 
  

 

(1) 

na qual, κ, α e β representam os parâmetros de forma, escala e posição, respectivamente. 

 

Considerando a sensibilidade dos modelos de probabilidades a valores discrepantes, destaca-

se a importância de considerar a presença de outliers na série de dados. Nesse sentido, foram 

identificados os dados situados acima do 3° quartil ou abaixo do 1° quartil a uma distância 1,5 

vezes maior que o intervalo inter-quartil. A partir da retirada desses dados da amostra, foi realizado 

o ajuste para esse novo cenário, determinando-se novos parâmetros e confeccionando-se a curva de 

probabilidade acumulada para esse novo ajuste.  

As probabilidades empíricas, tomadas como referência, foram estimadas pela fórmula de 

posição de plotagem de Gringorten, mostrada na Fórmula 2, a seguir. 

 

   
      

      
 (2) 

 

Os valores foram ordenados de forma crescente, para a análise dos valores mínimos anuais. 

Nesse caso, a posição de plotagem denota a probabilidade de não-excedência.  

A aplicação dos modelos e estimação dos parâmetros dada série de dados com e sem valores 

outliers foram realizadas em ambiente MATLAB®. A partir da análise da curva de probabilidade 

acumulada foi possível, através da inspeção visual, a análise preliminar do ajuste e identificação do 

cenário que mais se aproximou da referência. 

O tratamento de dados nulos foi desenvolvido a partir do teorema da probabilidade total, 

descrito por Haan (1977) apud Gordon et al (2004). Para determinar a probabilidade de excedência 

de todos os valores da série de dados de vazão, considerando-se os valores nulos e não nulos, parte-

se da Fórmula 3, proposta por Gordon et al (2004): 

 

              (3) 
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em que P(x) é a probabilidade de excedência de todos os valores da série de dados; c é a proporção 

de valores não nulos em relação a todos os valores da série de dados; e P’(x) é a probabilidade de 

excedência apenas dos valores não nulos.  

 

 Para a confecção dos gráficos de probabilidade acumulada foi adicionado o fator expresso 

na Fórmula 4, a fim de realizar a correção da posição da curva em função da proporção de zeros.  

 

P*(x) = (c+1)+ P(x) (4) 

em que P(x) é a probabilidade de excedência, c é a proporção de valores não nulos em relação a 

todos os valores da série de dados; e P*(x) é a probabilidade de excedência a ser plotada no gráfico.  

No trabalho, foram utilizadas informações de vazões naturais do rio Pelotas e do rio das Antas 

em razão da disponibilidade de 66 anos de informações (1940-2005) pela ONS. Com isto, salienta-

se que o interesse é entender como o método de tratamento de zeros influencia nas estimativas.  

O Rio Pelotas estabelece a fronteira entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina. A bacia hidrográfica do Rio Pelotas apresenta extensão de cerca de 35 813 km². A região 

é coberta pro derrames basálticos, constituindo um planalto com escarpas e vales. Apresenta 

predominantemente relevo fortemente ondulado, com acidentação do terreno. (STRASSBURGER, 

2005). O sistema fluvial do rio apresenta grande descarga no mês de setembro. No verão, todavia, 

as chuvas ocorrem com irregularidade e observam-se altos índices de evapotranspiração, sendo os 

débitos mais fracos situados nos meses de março e abril. Há, desta forma, uma grande amplitude 

entre vazões máximas e mínimas. (SANTA CATARINA, 1997) 

O Rio das Antas, cuja bacia perfaz uma área de cerca de 134 km², está inserido em região de 

clima Subtropical, apresentando tendência de concentração das chuvas nos meses de verão e secas 

sem estação definida, porém em períodos prolongados sem precipitação. Seu relevo apresenta 

características planificadas, sendo predominante a presença de todos convexos e encostas suaves. 

(BORGHETTI, 2006) 

Ambos os corpos d’água estão inseridos numa região cujas influências físicas e climáticas 

provocam grande variabilidade e periodicidade de precipitação, sendo possível detectar a presença 

de valores nulos em suas séries de dados de vazões mínimas diárias por ano. Tal fato justifica a 

escolha dos rios Pelotas e das Antas para o entendimento das influencias do  tratamento de zeros nas 

estimativas propostas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Rio Pelotas: UHE de Barra Grande 

 

Inicialmente foi obtida a curva de probabilidade acumulada para o ajuste GEV tanto a partir 

da série de dados de vazões mínimas do Rio Pelotas sem os valores nulos, quanto para a série de 

dados também sem os outliers identificados. Dada a configuração da posição de plotagem de 

Gringorten, observa-se que o ajuste com a série de dados completa aproximou-se mais da 

referência, como é possível verificar no Gráfico 1. Por este motivo o ajuste representado pela linha 

em azul, referente ao ajuste GEV à série de dados com outliers da UHE de Barra Grande, foi 

selecionado para a realização das análises de tratamento de zeros.  

    

Gráfico 1. Curva de Probabilidade Acumulada – Rio Pelotas  

 
 

Após o tratamento dos dados nulos presentes na série de dados foram obtidas as vazões 

referentes aos tempos de recorrência de 2, 5, 10 e 20 anos. A partir do Gráfico 2 é possível observar 

que, em geral, a desconsideração de tratamento dos valores nulos no ajuste do modelo à série de 

dados resulta na subestimação de vazões. 
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Gráfico 2. Comparação entre vazões obtidas com e sem a aplicação do tratamento de zeros – Rio 
Pelotas. A linha vermelha representa valores onde o tratamento não faz diferença. 

 

 

A Tabela 1 apresenta a diferença percentual das vazões obtidas pela aplicação do tratamento 

de zeros na série de dados em relação à série original sem os valores nulos. Essa diferença chega a 

17%, ratificando a necessidade de se analisar a influência da presença de zeros na série de dados.  

 

Tabela 1. Vazões para TR de 2, 5, 10 e 20 anos de recorrência - UHE de Barra Grande 

Rio Pelotas - UHE de Barra Grande 

TR 

Vazões sem considerar 

zeros (m3/s) 

Vazões utilizando 

tratamento dos zeros 

(m3/s) 

Diferença 

Percentual (%) 

2 anos 26,881 26,623 0,971 

5 anos 16,438 17,197 4,415 

10 anos 11,906 13,218 9,926 

20 anos 8,541 10,310 17,154 

 

A comparação entre as curvas de probabilidade para o ajuste GEV aos dados de vazão do Rio 

Pelotas pode ser observada no Gráfico 3: em vermelho tem-se a curva de probabilidade acumulada 

para o ajuste realizado a partir apenas da retirada os valores nulos; já a curva preta representa o 

ajuste corrigido através da técnica de tratamento de zeros. Observa-se que, para uma mesma 
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probabilidade de ocorrência as vazões estimadas a partir do tratamento de valores nulos são 

maiores. 

 

Gráfico 3. Comparação entre as curvas de probabilidade acumulada devido ao tratamento dos valores 

nulos – Rio Pelotas 

 

3.2  Rio das Antas: UHE de Castro Alves 
 

A identificação dos valores discrepantes na série de dados de vazões mínimas do Rio das 

Antas permitiu a construção das curvas de probabilidade acumulada do ajuste GEV para os cenários 

referentes à série de dados com outliers, representado pela curva azul (Gráfico 4), e sem tais 

valores, representado pela curva preta. Considerando a configuração da posição de plotagem de 

Gringorten, novamente o ajuste da série de dados com todos os valores não nulos teve uma maior 

aproximação, conforme o exposto no Gráfico 4. Desta forma, o ajuste selecionado para a realização 

das análises foi o obtido a partir da série de dados da UHE de Castro Alves com os valores 

discrepantes. 
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Gráfico 4. Curva de Probabilidade Acumulada – Rio das Antas

 
 

No Gráfico 5 é possível observar a comparação entre as vazões obtidas através dos ajustes 

GEV com e sem o tratamento de zeros, para os tempos de recorrência de 2, 5, 10 e 20 anos. A reta 

em vermelho representa a situação hipotética em que o tratamento dos valores nulos resultaria em 

vazões idênticas às fornecidas pelo ajuste de origem. Desta forma, possível identificar vazões 

subestimadas para quando não há o tratamento dos zeros. 
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Gráfico 5. Comparação entre vazões obtidas com e sem a aplicação do tratamento de zeros – Rio das 
Antas 

 
 

Na Tabela 2 apresenta a diferença percentual entre as vazões obtidas a partir do tratamento de 

zeros na série de dados em relação à série original sem os valores nulos. As diferenças percentuais 

entre esses valores atingiram cerca de 17% também para o Rio das Antas. No entanto, a magnitude 

de diferenças é de apenas 0,3 m³.s-1. 

 

Tabela 2. Vazões para TR de 2, 5, 10 e 20 anos de recorrência - UHE de Castro Alves 

Rio das Antas - UHE de Castro Alves 

TR 

Vazões sem considerar 

zeros (m3/s) 

Vazões utilizando 

tratamento dos zeros (m3/s) 

Diferença 

Percentual (%) 

2 anos 8,444 8,442 0,024 

5 anos 4,231 4,408 4,011 

10 anos 2,582 2,832 8,833 

20 anos 1,421 1,726 17, 664 

 

A análise do Gráfico 6 permite identificar o deslocamento da curva de probabilidade 

acumulada do ajuste GEV para a direita, a partir da aplicação do tratamento de zeros. Esse cenário é 

representado pela curva em preto, que apresenta vazões ligeiramente superiores quando comparadas 

às obtidas pelo ajuste sem o tratamento de zero, para um mesmo tempo de retorno.  
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Gráfico 6. Comparação entre as curvas de probabilidade acumulada devido ao tratamento dos valores 

nulos – Rio das Antas

 
 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ajuste do modelo de distribuição de probabilidade Generalizada de Valores Extremos aos 

dados de vazões mínimas do Rio Pelotas, na UHE Barra Grande, e do Rio das Antas, na UHE 

Castro Alves aproximou-se, em geral, da posição de plotagem de Gringorten, tomada como 

referência. A análise da interferência de dados discrepantes na qualidade dos resultados permitiu 

verificar que a manutenção dos outliers resultou na melhoria da qualidade do ajuste.  

Em relação ao tratamento dos zeros da série de dados, detectou-se que a consideração dos 

valores nulos tem o efeito de deslocar a curva de probabilidade para a direita, tornando eventos de 

maior magnitude ainda mais raros. Foi identificada uma diferença percentual de até 17% do valor 

de vazão mínima com 20 anos de recorrência.  
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