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 Introdução 

Os eventos pluviométricos futuros não podem ser conhecidos com antecedência. São expressos por uma 
função ou em termos de probabilidades empíricas, estimados a partir das observações passadas. Entretanto, 
mesmo com uma série histórica importante de dados, pode ocorrer que os valores extremos obtidos nos 
cálculos de probabilidade e ou período de retorno não expressem os valores máximos ou mínimos que foram 
registrados no período estudado. Assim, é importante que, para as séries históricas de dados pluviométricos, 
além dos valores extremos obtidos nos cálculos probabilísticos, sejam identificados também os valores 
extremos reais registrados. 

Material e métodos 

Foram calculadas as probabilidades e o tempo de retorno para os dados pluviométricos diários e totais mensais 
registrados na estação Meteorológica de Santa Maria, RS, período de 1912 a 2005, pertencente ao 8º Distrito de 
Meteorologia (8ºDISME) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para isto se utilizou a função normal, 
pela qual os dados melhor se ajustaram. Os valores extremos obtidos pelos cálculos estatísticos foram 
comparados com aqueles realmente ocorridos no período estudado. 

Resultados Conclusão 

Um exemplo de valores 
extremos obtidos nos cálculos 
estatísticos que não expressam 
aqueles registrados no período 
estudado: os totais mensais 
máximos ocorridos no período 
de 1912 a 2005 foram de 
615,3mm (abril de 1941) e 
513,6mm (dezembro de 1919) 
e os valores máximos obtidos 
no cálculo para o período de 
retorno de 100 anos, de 434,0 
e 411,4, respectivamente. 

Objetivo 

Identificar e enumerar os valores e datas de ocorrência dos eventos extremos da precipitação pluviométrica 
registrados em Santa Maria - RS, período de 1912 a 2005 e compará-los com aqueles estimados com modelos 
estatísticos.  

Tabela 1. Valores de probabilidade de ocorrência (P x) e período de retorno 
(PR) da precipitação pluviométrica total mensal (mm), período 1912-2005, para 
Santa Maria, RS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


