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Resumo 

A Ilha da Madeira, em vista das suas caraterísticas físico-geográficas e do seu historial de 
eventos naturais extremos induzidos por chuvas intensas, alguns deles com consequências 
devastadoras, constitui um laboratório natural para o estudo de extremos de precipitação e 
sua modelação estatística. Por outro lado, a distribuição de Gumbel é um dos modelos 
extremais mais aplicados na modelação de extremos hidrológicos, especialmente quando o 
objetivo é quantificar o risco associado à precipitação extrema. No entanto, existem estudos 
que sugerem que a distribuição de Gumbel pode subestimar os maiores valores extremos de 
precipitação, o que leva a uma preferência pela distribuição generalizada de valores extremos 
(GEV), sendo geralmente mais conveniente interpretar os modelos de valores extremos em 
termos dos níveis de retorno. Com o intuito de obter uma quantificação do risco associado à 
precipitação extrema na Ilha da Madeira, o objetivo deste estudo é a obtenção de estimativas 
dos níveis de retorno para períodos de 50 e 100 anos da precipitação diária máxima anual, 
considerando a distribuição GEV. Além da comparação desses valores, interessa também 
comparar as estimativas obtidas, tendo em conta os dois conjuntos distintos de dados 
analisados. A hipótese de uma distribuição GEV não Gumbel (Modelo 1) versus a hipótese da 
distribuição Gumbel (Modelo 2) foi analisada por meio do teste de razões de verosimilhança. 
As estimativas para os níveis de retorno foram obtidas neste estudo por meio do cálculo dos 
quantis extremos da distribuição dos máximos anuais, substituindo os parâmetros de 
localização, escala e forma pelas respetivas estimativas determinadas pelo método da 
máxima verosimilhança. Os dados utilizados neste estudo são provenientes de sete estações 
udométricas localizadas na Ilha da Madeira, nomeadamente Areeiro, Bica da Cana, Santo da 
Serra, Santana, Funchal, Santa Catarina e Lugar de Baixo. Tanto as estimativas obtidas para 
os parâmetros como para os níveis de retorno apontam para uma influência conjunta de 
fatores como a altitude, a proximidade do mar e a localização na vertente norte ou sul  
da ilha na definição dos valores extremos de precipitação, o que sugere uma complexa 
caracterização da distribuição espacial da precipitação na Ilha da Madeira. 

Palavras-chave: estatística de extremos, máximos anuais, níveis de retorno, precipitação 
intensa, Ilha da Madeira. 

Tema: 3 - Água, território e adaptação à variabilidade climática. 

  



1 INTRODUÇÃO 

A Ilha da Madeira, em vista das suas caraterísticas físicas e do seu historial de eventos 

naturais extremos induzidos por chuvas intensas, alguns deles com consequências 

devastadoras (Fragoso et al., 2012), constitui um laboratório natural para o estudo de 

extremos de precipitação e sua modelação estatística. 

Por outro lado, a distribuição de Gumbel é um dos modelos extremais mais aplicados na 

modelação de extremos hidrológicos, especialmente quando o objetivo é quantificar o risco 

associado à precipitação extrema (Koutsoyiannis, 2004). No entanto, existem estudos que 

sugerem que a distribuição de Gumbel pode subestimar os maiores valores extremos de 

precipitação, o que leva a uma preferência pela distribuição generalizada de valores extremos 

(GEV) (e.g., Coles, 2001; Koutsoyiannis, 2004), sendo geralmente mais conveniente interpretar 

os modelos de valores extremos em termos dos níveis de retorno (Coles, 2001). 

 

2  OBJETIVOS 

Um objetivo deste trabalho é o de comparar os ajustes produzidos pelas distribuições Gumbel 

e generalizada de valores extremos na modelação de valores extremos de precipitação na Ilha 

da Madeira. Com o intuito de obter uma quantificação do risco associado à precipitação 

extrema na Madeira, outro objetivo deste estudo é a obtenção de estimativas dos níveis de 

retorno para períodos de 50 e 100 anos da precipitação diária máxima anual, considerando a 

distribuição GEV. Além da comparação desses valores, interessa também comparar as 

estimativas obtidas, tendo em conta os dois conjuntos de dados analisados, descritos a seguir.  

 

3  DADOS 

Os dados utilizados neste estudo são provenientes de sete estações udométricas localizadas 

na Ilha da Madeira, nomeadamente Areeiro (A), Bica da Cana (B), Santo da Serra (C), 

Santana (D), Funchal (E), Santa Catarina (F) e Lugar de Baixo (G), representadas na Figura 1 

por um círculo com uma letra identificadora, de acordo com uma ordem decrescente de 

altitude. Foram analisadas duas séries distintas de precipitação diária máxima anual para cada 

estação, uma com dados coletados entre 1942 e 2009 e extensão entre 31 e 61 anos, 

fornecida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (Dados 1), e outra com dados de 

1950 a 1980 e extensão de 22 anos para a estação Santa Catarina (F) e 31 anos para as 

demais estações, disponibilizada pelo Departamento de  Hidráulica e Tecnologias Energéticas 

do Laboratório Regional de Engenharia Civil (Dados 2). Para além do nome e da letra que 

identifica cada uma destas estações, no Quadro 1 tem-se também o período considerado para 

cada um dos conjuntos de dados. Para todas as estações analisadas, com a exceção de 

Santana (D) e Funchal (E), foi possível obter uma amostra aumentada (Dados 1+ Dados 2), 

cujo período está representado no Quadro 1.  
 

Quadro 1. Nome, identificação e períodos considerados das estações analisadas. 

Nome (Identificação) Dados 1 Dados 2 Dados 1 + Dados 2 

Areeiro (A) 1961–1992 1950–1980 1950–1992 

Bica da Cana (B) 1961–2008 1950–1980 1950–2008 

Santo da Serra (C) 1970–2009 1950–1980 1950–2009 

Santana (D) 1942–2007 1950–1980 1942–2007 

Funchal (E) 1949–2009 1950–1980 1949–2009 

Santa Catarina (F) 1961–2009 1959–1980 1959–2009 

Lugar de Baixo (G)  1961–2004 1950–1980 1950–2004 



 

Figura 1. Localização geográfica e faixa de altitude das estações consideradas.  

 

Na Figura 1, um círculo com uma letra de A a G marca a localização de cada estação e posto 

udométrico de acordo com uma ordem decrescente de altitude. O mapa foi criado com recurso 

ao pacote ggmap da linguagem R (R, 2011). 

 

4  METODOLOGIA 

A família de distribuições generalizada de valores extremos (GEV), que surge como a 

distribuição limite do valor máximo de uma série de variáveis aleatórias e independentes 
identicamente distribuídas, tem a função de distribuição dada por 𝐺𝛾(𝜎𝑥 + 𝜇), com 

           𝐺𝛾(𝑥) = {
exp(−(1 + 𝛾𝑥)−1 𝛾⁄ ), 1 + 𝛾𝑥 > 0, 𝛾 ≠ 0;

exp(− exp(−𝑥)) , 𝑥 ∈ ℝ, 𝛾 = 0,
 

(1) 

onde 𝛾, 𝜇 e 𝜎 são os parâmetros de forma, localização e escala, respetivamente. Esta 

distribuição será denominada neste estudo de Modelo 1 quando 𝛾 ≠ 0, sendo o caso especial 

da distribuição Gumbel (𝛾 = 0)  denotado por Modelo 2. A hipótese da população em estudo 

seguir o Modelo 1 versus a hipótese de seguir o Modelo 2 foi analisada por meio do teste de 

razões de verosimilhança ao nível de significância 𝛼, sendo o Modelo 2 rejeitado em favor do 

Modelo 1 se 2(𝑙1(𝑀1) − 𝑙2(𝑀2)) > 𝜒(1−𝛼,1)
2 , onde 𝑙1(𝑀1) e 𝑙2(𝑀2) são os valores maximizados 

da log-verosimilhança para os modelos 1 e 2, respetivamente. As estimativas para os níveis 

de retorno foram obtidas neste estudo por meio do cálculo dos quantis extremos da 

distribuição dos máximos anuais, dados por 

           𝑞𝑝 = {
𝜇 −

𝜎

𝛾
(1 − (− log(1 − 𝑝))−𝛾), 𝛾 ≠ 0;

𝜇 − 𝜎(1 − (− log(1 − 𝑝))), 𝛾 = 0,
 

 

(2) 

substituindo os parâmetros de localização, escala e forma pelas respetivas estimativas 

determinadas pelo método da máxima verosimilhança (Coles, 2001).  

 

5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No que diz respeito ao teste do Modelo 2 versus o Modelo 1, idênticas conclusões foram 

obtidas para as estações Areeiro (A), Santana (D), Funchal (E) e Santa Catarina (F), 



independentemente do período de medição considerado. O caso particular da rejeição da 

hipótese do Modelo 2 no período mais curto (Dados 2), apesar da sua não rejeição no período 

mais longo (Dados 1), foi observado para as estações Santo da Serra (C) e Lugar de Baixo 

(G). Para a estação Bica da Cana (B), o Modelo 2 não foi rejeitado apenas no período mais 

curto. A escolha estatística resultante do teste do Modelo 2 versus Modelo 1 para cada uma 

das estações, dadas as três amostras consideradas, está representada no Quadro 2. 
 

Quadro 2. Escolha estatística do Modelo 2 versus Modelo 1 para as estações consideradas. 

Nome (Identificação) Dados 1 Dados 2 Dados 1 + Dados 2 

Areeiro (A) Modelo 2 Modelo 2 Modelo 2 

Bica da Cana (B) Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 

Santo da Serra (C) Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

Santana (D) Modelo 2 Modelo 2 Modelo 2 

Funchal (E) Modelo 2 Modelo 2 Modelo 2 

Santa Catarina (F) Modelo 2 Modelo 2 Modelo 2 

Lugar de Baixo (G)  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 2 

 

O ajuste dos modelos 1 e 2 foi analisado graficamente para cada uma das estações e para 

cada conjunto de dados por meio de gráficos de probabilidade, de quantis e de níveis de 

retorno, como também por meio de um histograma. A título de exemplo, a análise gráfica do 

ajuste dos modelos 1 e 2 para a estação Funchal (E) considerando os Dados 1 está 

representada nas Figuras 2 e 3, respetivamente. Para maiores períodos de retorno, pode-se 

observar que os intervalos de confiança para os valores correspondentes ao Modelo 1 

apresentam uma maior amplitude do que os respetivos intervalos correspondentes ao Modelo 2.  

Para os dois modelos, a nuvem de pontos distribui-se aproximadamente ao longo da reta 

representada tanto no gráfico de probabilidade como no gráfico de quantis. Além disso, para 

os dois modelos, pode-se observar que o ajustamento entre o histograma e a função 

densidade de probabilidade correspondente é adequado. 

 

Figura 2. Análise gráfica do ajustamento do Modelo 1 para a estação Funchal (E). 



 

Figura 3. Análise gráfica do ajustamento do Modelo 2 para a estação Funchal (E). 

 

No entanto, dada a incerteza inerente ao parâmetro da forma, a inferência baseada na 

distribuição Gumbel foi preterida em favor da inferência baseada na distribuição GEV.   

No Quadro 2, pode-se observar que, embora o sinal da estimativa de 𝛾 permaneça  inalterado 

para Areeiro (A), Bica da Cana (B), Santo da Serra (C) e Santana (D) nos três períodos de 

medição analisados, o mesmo não acontece para as três estações localizadas abaixo dos  

300 m de altitude. Para as estações Santa Catarina (F) e Lugar de Baixo (G), o sinal da 

estimativa de 𝛾 passa de negativo no período mais curto para uma estimativa de sinal positivo 

nos períodos mais longos. A estimativa para o parâmetro da forma para a estação Funchal (F) 

apresenta sinal positivo somente no período mais curto.  

 

Quadro 3. Sinal das estimativas do parâmetro de forma para as estações consideradas. 

Nome (Identificação) Dados 1 Dados 2 Dados 1 + Dados 2 

Areeiro (A) – – – 

Bica da Cana (B) – – – 

Santo da Serra (C) – – – 

Santana (D) + + + 

Funchal (E) – + – 

Santa Catarina (F) + – + 

Lugar de Baixo (G)  + – + 

 

Além das estimativas do parâmetro de forma, foram também calculadas estimativas para os 

parâmetros de localização e de escala por meio da aplicação do pacote ismev da linguagem R 

(R, 2011). Os valores obtidos para cada uma das estações, dadas as três amostras 

consideradas, são apresentados no Quadro 4. Uma estimativa negativa para o parâmetro  

da forma permite o cálculo de uma estimativa para o limite superior do suporte dada por 

 �̂�0 = �̂� − �̂� �̂�⁄ . No Quadro 5, tem-se os valores obtidos para cada �̂�0 correspondente a um 

valor negativo de �̂� observado no Quadro 3.  



Quadro 4. Estimativas dos parâmetros de localização e de escala para as estações consideradas. 

Nome (Identificação) Dados 1 Dados 2 Dados 1 + Dados 2 

�̂� �̂� �̂� �̂� �̂� �̂� 

Areeiro (A) 159.49 35.74 166.07 44.22 159.44 39.32 

Bica da Cana (B) 145.47 39.46 131.47 37.07 137.57 35.99 

Santo da Serra (C) 116.44 47.27 124.30 47.97 113.65 45.20 

Santana (D)   84.78 36.75   88.13 34.26   84.78 36.75 

Funchal (E)   52.30 21.63   46.79 16.77   52.30 21.63 

Santa Catarina (F)   53.95 20.47   53.24 17.39   53.14 20.06 

Lugar de Baixo (G)    46.71 13.75   43.33 15.45   44.46 16.37 

 

Quadro 5. Estimativas do limite superior do suporte para cada uma das estações consideradas. 

Nome (Identificação) Dados 1 Dados 2 Dados 1 + Dados 2 

Areeiro (A) 405.97 455.09 616.65 

Bica da Cana (B) 295.51 390.70 326.99 

Santo da Serra (C) 491.60 236.38 429.73 

Santana (D)    

Funchal (E) 309.80  309.80 

Santa Catarina (F)  238.24  

Lugar de Baixo (G)   149.88  

 

A análise gráfica do ajustamento do Modelo 1 para as estações Santo da Serra (C) e Santa 

Catarina (F), considerando os Dados 1 + Dados 2, está apresentada nas Figuras 4 e 5, 

respetivamente. Com estas duas figuras, ilustra-se a diferença de pelo menos 100 mm nas 

estimativas dos níveis de retorno entre as estações localizadas abaixo dos 300 m e os valores 

correspondentes às restantes estações. 

 

Figura 4. Análise gráfica do ajustamento do Modelo 1 para a estação Santo da Serra (C). 



 

Figura 5. Análise gráfica do ajustamento do Modelo 1 para a estação Santa Catarina (F). 

 

É geralmente mais conveniente interpretar os modelos de valores extremos em termos dos 

níveis de retorno. Para um dado valor de probabilidade 𝑝, um nível de retorno é um limiar, cuja 

probabilidade de excedência é 𝑝. No contexto dos máximos anuais, o nível de retorno é o 

valor excedido pelo máximo anual num qualquer ano com probabilidade 𝑝. Por outras 

palavras, o nível de retorno é o valor que se espera que seja excedido uma vez em 1 𝑝⁄  anos 

(Coles, 2001). Para todas as estações, foram obtidas estimativas para os níveis de retorno de 

50 e 100 anos. 

Considerando as estimativas para o nível de retorno de 100 anos, mostradas no Quadro 6, 

observou-se que Bica da Cana (B) apresentou valores relativamente semelhantes nos dois 

períodos, enquanto Santana (D) e Funchal (E) apresentaram valores inferiores quando foi 

considerado o período mais longo.  

No sentido oposto, para as estações Santo da Serra (C), Santa Catarina (F) e Lugar de Baixo 

(G), os valores mais baixos para as estimativas do nível de retorno de 100 anos foram obtidos 

com as séries históricas de precipitação diária máxima anual com menor extensão.  

 

Quadro 6. Estimativas para os níveis de retorno de 100 anos para as estações consideradas. 

Nome (Identificação) �̂�0.01
𝑀𝐿

 
Dados 1

 

�̂�0.01
𝑀𝐿  

Dados 2 
�̂�0.01

𝑀𝐿  
Dados 1 + Dados 2 

Areeiro (A) 279.5 312.24 308.92 

Bica da Cana (B) 250.7 256.29 247.97 

Santo da Serra (C) 281.3 220.66 266.05 

Santana (D) 262.4 285.97  

Funchal (E) 134.8 152.94  

Santa Catarina (F) 177.0 118.20 177.42 

Lugar de Baixo (G)  164.5 95.21 140.97 

 



Para essas três estações, as estimativas resultantes da análise dos Dados 1 são valores 

maiores do que os correspondentes valores quando é considerada a amostra aumentada 

(Dados 1 + Dados 2). Para a estação Areeiro (A), o menor valor encontrado para a estimativa 

do parâmetro da forma é resultante da análise da amostra de dados com dimensão 

intermédia, ou seja, o conjunto de Dados 1. Observa-se também que as estações localizadas 

acima dos 300 m de altitude, nomeadamente Areeiro (A), Bica da Cana (B), Santo da Serra 

(C) e Santana (D), apresentam todas estimativas do nível de retorno de 100 anos superiores a 

200 mm. 

As estimativas para o nível de retorno de 50 anos são apresentadas no Quadro 7. Observa-se 

também aqui que as estimativas do nível de retorno são sempre superiores a 200 mm para as 

quatro estações situadas acima dos 300 m de altitude. A estação Bica da Cana (B) 

apresentou novamente estimativas bastante próximas para o nível de retorno de 50 anos nos 

dois períodos considerados.  

Para as estações Santana (D) e Funchal (E), os valores mais elevados foram obtidos para o 

período mais curto. Ao contrário, as séries históricas mais curtas de precipitação diária 

máxima anual foram as que produziram as mais baixas estimativas do nível de retorno de 50 

anos para as estações Santo da Serra (C), Santa Catarina (F) e Lugar de Baixo (G). 

 

Quadro 7. Estimativas para os níveis de retorno de 50 anos para as estações consideradas. 

Nome (Identificação) �̂�0.02
𝑀𝐿

 
Dados 1

 

�̂�0.02
𝑀𝐿  

Dados 2 
�̂�0.02

𝑀𝐿  
Dados 1 + Dados 2 

Areeiro (A) 266.0 296.09 289.85 

Bica da Cana (B) 241.7 242.23 236.76 

Santo da Serra (C) 262.0 215.23 248.85 

Santana (D) 234.3 249.39  

Funchal (E) 124.3 134.70  

Santa Catarina (F) 154.0 110.05 153.72 

Lugar de Baixo (G)  137.0 89.38 123.19 

 

6  CONCLUSÕES 

Tanto as estimativas obtidas para os parâmetros como para os níveis de retorno apontam 

para uma influência conjunta de fatores como a altitude, a proximidade do mar e a localização 

na vertente norte ou sul da ilha na definição dos valores extremos de precipitação.  

Por exemplo, a estação Bica da Cana (B), embora localizada a uma maior altitude (1560 m), 

apresenta estimativas mais baixas para os níveis de retorno de 100 anos nos períodos mais 

curtos do que as correspondentes estimativas para a estação Santo da Serra (C), situada a 

660 m de altitude, o que sugere uma complexa caracterização da distribuição espacial de 

precipitação na Ilha da Madeira. 
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