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Resumo – Na modelação de séries de duração parcial (SDP), utiliza-se frequentemente um 

procedimento caracterizado pela modelação do número anual de excedências acima de um limiar 

pela distribuição de Poisson e das magnitudes dessas excedências pela distribuição Generalizada de 

Pareto (GP). A aplicação do modelo Poisson-GP no domínio de SDP conduz à obtenção da 

distribuição Generalizada de Valores Extremos (GEV) no domínio de séries de máximos anuais, em 

que o parâmetro de forma da GEV é de valor idêntico ao mesmo parâmetro da GP. O presente 

estudo refere-se à aplicação do modelo Poisson-GP, à análise de frequência de cheias do rio Itajaí-

açu, no sul do Brasil, no âmbito do paradigma Bayesiano de inferência estatística. Mediante o 

ajustamento da distribuição GEV a séries de vazões máximas anuais em 129 estações hidrométricas 

no sul do Brasil, foi possível obter a distribuição a priori do parâmetro de forma. Ajustou-se a 

distribuição GP à série de excedências acima do limiar na estação hidrométrica em análise, 

utilizando um algoritmo MCMC para gerar amostras da distribuição a posteriori dos parâmetros. 

Por fim, utilizaram-se as amostras MCMC para obter a distribuição preditiva a posteriori das 

magnitudes das excedências e, pela combinação com a distribuição de Poisson, dos máximos 

anuais.  

Palavras-Chave – análise de frequência de cheias, séries de duração parcial, análise Bayesiana. 
 

 

A BAYESIAN APPROACH TO PEAKS-OVER-THRESHOLD ANALYSIS OF 

FLOODS WITH AN APPLICATION TO THE ITAJAÍ-AÇU RIVER 
 

Abstract – The peaks-over-threshold (POT) model for hydrological extremes with Poisson arrivals 

and generalized Pareto-distributed exceedances is a well-known and useful tool for flood frequency 

analysis. The Poisson-GP model in a POT approach leads to a GEV distribution for annual maxima 

with the same shape parameter as the generalized Pareto. This study presents an application of the 

Poisson-GP model to frequency analysis of floods in the Itajaí-açu River, in Southern Brazil, using 

a Bayesian estimation framework. Prior belief about the shape parameter was formulated by fitting 

the GEV distribution to series of annual maximum floods from 129 sites in Southern Brazil with 40 

or more years of data and deriving the distribution of the resulting estimates of the shape parameter. 

The GP distribution is fitted to the over-threshold peak magnitudes at the target site using MCMC 

methods to sample the posterior distribution of the parameters. Finally, the MCMC samples are 

used to derive the predictive posterior distribution of the peak magnitudes and, by combining with 

the Poisson distribution of annual arrival counts, the annual maxima. Estimation and predictive 

uncertainties are quantified. Results show that, as compared to standard maximum likelihood 

estimation, the applied methodology leads to more reliable estimates of flood quantiles. 

Keywords – Flood frequency analysis, peaks-over-threshold, Bayesian analysis 
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INTRODUÇÃO 

A inferência estatística de quantis de cheias recorre frequentemente a uma abordagem 

frequentista baseada na maximização da função de verosimilhança. A inferência Bayesiana constitui 

uma alternativa à abordagem frequentista na medida em que permite combinar a informação 

conferida pelas amostras aleatórias de vazões extremas com informação a priori sobre os 

parâmetros na estimação de modelos de frequência de cheias. A literatura da especialidade 

apresenta vários estudos em que os métodos Bayesianos são utilizados para combinar vários tipos 

de informação a priori tendo em vista a obtenção de um modelo unificado de probabilidades de 

cheias a posteriori (e.g. Fernandes et al., 2010; Viglione et al., 2013; Ribatet et al., 2013). 

Na análise de frequência de cheias, o quadro das séries de duração parcial (SDP) constitui 

uma alternativa à análise de séries de máximos anuais (SMA). Um modelo SDP consiste na 

caracterização simultânea das magnitudes dos picos acima de um limiar e da respectiva taxa de 

ocorrência, resultando num único modelo de cheias máximas anuais (e.g. Silva et al., 2012, 2014, 

2015). A distribuição Generalizada de Pareto (GP) tem sido largamente empregada como modelo 

probabilístico das excedências sobre um limiar, sendo que a teoria de valores extremos fornece 

algumas justificativas teóricas para a sua utilização com base em teoremas assintóticos (e.g. Coles, 

2001). Shane e Lynn (1964) sugerem o uso da distribuição de Poisson para modelar o número anual 

de excedências acima de um limiar. A combinação das distribuições de Poisson e GP num quadro 

de análise de SDP resulta na distribuição Generalizada de Valores Extremos (GEV) de máximos 

anuais. 

Este artigo apresenta uma aplicação do modelo Poisson-GP a vazões de cheia na estação 

hidrométrica de Apiúna, no rio Itajaí-açu, no estado de Santa Catarina. A estimação de parâmetros 

utilizou os métodos Bayesiano e de máxima verosimilhança (frequentista). Na abordagem 

Bayesiana, a dualidade das distribuições GP e GEV relativamente ao parâmetro de forma, de valor 

comum às duas, foi explorada para construir uma distribuição a priori desse parâmetro utilizando 

informação hidrométrica regional. 

 

MÉTODOS 

O modelo Poisson-GP 

 No quadro da análise de frequência de cheias por SDP, o modelo Poisson-GP consiste no 

uso combinado da distribuição de Poisson para descrever o número anual de excedências, denotado 

por Y, sobre uma certa vazão limiar, u0, e da distribuição GP para descrever as magnitudes das 

excedências acima do referido limiar. A função massa de probabilidade (FMP) da distribuição de 

Poisson é dada por 

   
!

exp
y

yYP

y


         (1) 

na qual λ denota o parâmetro comumente referido como a intensidade média de Poisson. 

 A utilização do modelo Poisson-GP requer a validação da hipótese de que o número anual 

de ocorrências segue a distribuição de Poisson. Para tal validação, NERC (1975, pp. 179-198) e 

Cunnane (1979) propuseram um teste estatístico baseado no índice de dispersão, i.e., a razão entre a 

variância e a média amostrais dos números anuais de excedências observados. 

 A distribuição GP tem sua função acumulada de probabilidade (FAP) dada por 

  0

1

0 ,0,11 ux
ux

xG 














 
 






      (2) 

onde  é o parâmetro de forma,  é o parâmetro de escala e u0 é o limiar. A seleção do limiar é um 

aspecto muito subjetivo da análise por SDP e não existe, na literatura da especialidade, um critério 

universalmente aceito para tal seleção. No presente artigo a seleção do limiar utilizou o método do 
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gráfico da função de “vida remanescente média”, ou MRL (Mean Residual Life), descrito por 

Davison e Smith (1990) e Coles (2001).  Para garantir a independência estatística entre as vazões de 

pico, selecionaram-se acontecimentos separados no tempo por um período mínimo de 10 dias. Além 

disso, impôs-se que a vazão remanescente entre dois picos consecutivos deveria decrescer até pelo 

menos 2/3 da vazão do primeiro pico, conforme proposto por NERC (1975) e Cunnane (1979). 

 O parâmetro de forma, , determina a forma da cauda superior e a classe da distribuição de 

extremos: na parametrização adotada na equação (2), a distribuição tem uma cauda limitada 

superiormente para 0 , e uma cauda subexponencial (pesada) para 0 . Para 0 , a 

distribuição GP reduz-se assintoticamente para a distribuição exponencial. 

 Sob a hipótese de Poisson, a combinação das equações (1) e (2) resulta na FAP das cheias 

máximas anuais: 
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que corresponde à FAP da distribuição GEV, numa parametrização Poisson-GP. 

 

Inferência baseada da função de verosimilhança 

 A função de verosimilhança de um modelo estatístico corresponde à densidade conjunta de 

uma amostra aleatória, em função dos parâmetros do modelo, . Considere-se o vetor x, em que 

nxx ,,1   são realizações independentes de uma variável aleatória com função densidade de 

probabilidade,  θ|xg i . Nessas condições, a função de verosimilhança é dada por 

   



n

i

i |xgL
1

θθ          (4) 

 A verosimilhança é um conceito importante que intervém em vários métodos de inferência 

estatística, incluído o Bayesiano, como se verá na seção seguinte. 

 O valor de  que maximiza a função de verosimilhança é o estimador de máxima 

verosimilhança, θ̂ , do modelo. Na prática, é frequente trabalhar-se com o logaritmo natural da 

função de verosimilhança, i.e., a função log de verosimilhança, uma vez que o logaritmo é uma 

função monótona e contínua e tem o máximo no mesmo ponto que a função de verosimilhança. 

Neste artigo a estimação por máxima verosimilhança foi feita com recurso a funções do pacote 

ismev (Heffernan et al., 2013) do software estatístico R. 

 O método de estimação de parâmetros por máxima verosimilhança também permite obter 

valores aproximados de erros-padrão e de intervalos de confiança para parâmetros, com base em 

resultados assintóticos sob algumas condições de regularidade. Adicionalmente, é possível aplicar o 

método Delta (Coles, 2001; Davison, 2003) para construir intervalos de confiança de funções 

escalares dos parâmetros, e.g., quantis. O método da máxima verosimilhança também possibilita a 

aplicação de ferramentas de seleção de modelos estatísticos como testes de razão de 

verosimilhanças e o critério de informação de Akaike (AIC, Akaike, 1973). 

 

Inferência Bayesiana 

 A análise Bayesiana constitui uma alternativa à inferência estatística baseada na função de 

verosimilhança. Sob o paradigma Bayesiano, os parâmetros são entendidos como variáveis 

aleatórias com distribuições a priori que devem ser definidas sem levar em consideração os dados 

amostrais. A inferência Bayesiana consiste na utilização do teorema de Bayes para obter uma 

distribuição a posteriori dos parâmetros que combina a informação fornecida pela amostra com a 

informação adicional antecedente e independente dos dados. O teorema de Bayes refere que 
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em que  xθ |  e  θ  são, respectivamente as densidades a posteriori e a priori dos parâmetros, e 

 θx |g  é a função de verosimilhança ou FDP conjunta da amostra aleatória X, definida pela 

equação (4), embora expressa numa notação diferente no contexto Bayesiano. Na equação (5), o 

integral no denominador refere-se a uma constante de normalização da densidade a posteriori e, 

frequentemente, a sua solução analítica é muito complexa ou mesmo impossível. Dado que o 

denominador é uma constante, é comum representar o teorema de Bayes por uma forma 

simplificada, tal como mostrada na equação (6) 

     θθxxθ  |g|          (6) 

 A classe de algoritmos MCMC (Markov Chain Monte Carlo) pode ser empregada para gerar 

amostras da densidade a posteriori  xθ | , definida implicitamente na equação (6). Neste artigo 

utilizou-se o algoritmo Metropolis-within-Gibbs, proposto por Tierney (1994). As amostras 

sintéticas geradas por MCMC podem ser utilizadas para calcular intervalos de credibilidade para 

parâmetros e quantis. Os intervalos de credibilidade refletem a percepção do utilizador sobre as 

distribuições de probabilidade a posteriori. 

 Neste artigo, a informação a priori refere-se apenas ao parâmetro de forma da distribuição 

GP, numa abordagem semelhante à de Martins e Stedinger (2000), que propuseram uma 

distribuição a priori “geofísica” para aquele parâmetro, com base em critérios estatísticos de 

razoabilidade. Contudo, neste trabalho, a informação a priori baseia-se em informação regional. 

 A inferência Bayesiana de quantis pode ter por base a distribuição a posteriori dos 

parâmetros: por exemplo, as médias ou medianas amostrais das cadeias MCMC constituem 

estimativas pontuais dos parâmetros. Como alternativa, pode utilizar-se a moda a posteriori. Outra 

opção consiste na utilização da distribuição preditiva a posteriori, definida como a esperança da 

distribuição de acontecimentos de cheia futuros, W, condicionados aos dados observados, x, a qual 

pode ser obtida pela integração da distribuição a posteriori 

      θxθθx d||wg|wg          (7) 

 Neste artigo, a inferência para quantis utilizou a distribuição preditiva a posteriori, e os 

esquemas MCMC foram empregados na construção de intervalos de credibilidade. Os cálculos 

Bayesianos utilizaram o pacote LaplacesDemon (Statisticat, 2013) do software estatístico R. 

 

CASO DE ESTUDO, DADOS E INFORMAÇÃO A PRIORI 

O rio Itajaí-açu em Apiúna 

 O rio Itajaí-açu situa-se no estado de Santa Catarina, no Sul do Brasil. A bacia hidrográfica é 

frequentemente sujeita a eventos pluviosos intensos e os trechos baixos do rio são propensos a 

inundações (Martins e Clarke, 1993). Em Julho de 1983, ocorreu uma cheia extrema no rio Itajaí-

açu, provocando avultados danos materiais (UD$ 1,1bi) e perda de vidas humanas na cidade de 

Blumenau (Tachini, 2010). 

 O foco deste artigo é a análise de cheias no rio Itajaí-açu na estação hidrométrica de Apiúna, 

localizada a montante de Blumenau e com uma bacia hidrográfica de 9242 km
2
. Adotou-se o ano 

hidrológico com início em 1
o
 de Outubro. Os dados utilizados consistem em vazões médias diárias 

entre 1934/35 e 1990/91 (57 anos). 

 O histórico de cheias extremas na bacia do Itajaí-açu motivou a construção de barragens de 

contenção de cheias nos rios afluentes entre as décadas de 1970 e 1990 (Abers, 2007). Silva et al. 

(2015) analisaram o efeito dessas barragens no regime de cheias em Apiúna, mediante a aplicação 

de um índice de regularização (reservoir índex) proposto por Lopez e Francés (2013) e a 

comparação dos volumes acumulados nos reservatórios com volumes típicos de cheias afluentes à 
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referida estação hidrométrica. Nesse estudo, concluiu-se que até à construção da maior dessas três 

barragens, no rio Itajaí do Norte, em 1992, as barragens existentes não modificavam 

significativamente o regime de cheias em Apiúna. 

 

Distribuição a priori do parâmetro de forma 

 A informação a priori sobre o parâmetro de forma, , das distribuições GP e GEV foi obtida 

com base nos valores tomados por esse parâmetro na região Sul do Brasil, designadamente nos 

estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. As análises de SDP são difíceis de 

automatizar dado o nível de subjetividade e as complexidades técnicas que envolvem a seleção da 

vazão limiar e dos acontecimentos independentes. Assim, optou-se por explorar a dualidade do 

parâmetro de forma da distribuição GP para magnitudes de excedências e da distribuição GEV para 

máximos anuais. Visto que a automatização de análises de SMA é relativamente simples, ajustou-se 

a distribuição GEV a amostras de SMA a vários postos naquela região, recorrendo-se ao método da 

máxima verosimilhança, cujas estimativas resultantes do parâmetro de forma foram utilizadas para 

construir a densidade a priori desse parâmetro. 

 Todas as amostras de SMA foram recolhidas do Serviço Web da Agência Nacional de 

Águas (ANA, http://hidroweb.ana.gov.br). Para garantir a qualidade das amostras utilizadas, estas 

foram submetidas a testes estatísticos, designadamente aos testes não-paramétricos de 

homogeneidade, estacionariedade e mudança brusca de Mann-Whitney, Spearman e Pettitt, 

respectivamente (a um nível de significância de 10%), assim como ao teste de Grubbs e Beck para a 

detecção de outliers (Naghettini e Pinto, 2007; Costa, 2014).  Costa (2014) descreve a validação das 

amostras com maior detalhe. 

 A estação hidrométrica de Apiúna foi excluída da análise regional visto que não deve 

contribuir para a informação a priori. Adicionalmente, para evitar o enviesamento das estimativas 

do parâmetro provocado pela dimensão reduzida de amostras, apenas foram consideradas amostras 

de máximos anuais com dimensão de 40 ou mais anos, resultando, assim, em um total de 129 

amostras validadas. 

 A Figura 1a apresenta a localização e a distribuição espacial das 129 estimativas de , bem 

como a localização de Apiúna. As Figuras 1b e 1c evidenciam como a distribuição Normal com 

média -0,019 e desvio-padrão 0,138 representa adequadamente a variabilidade do parâmetro  

naquela região. Assim, essa distribuição foi utilizada como distribuição a priori de , pois 

considerou-se que ela resume o conhecimento sobre esse parâmetro anterior à análise dos dados da 

estação hidrométrica sob análise. 

 
Figura 1 – a Localização das estações hidrométricas utilizadas na obtenção da distribuição a priori de  e distribuição 

espacial dos valores de . b Gráfico Q-Q Normal dos parâmetros de forma. c Histograma e FDP da distribuição Normal 

ajustada aos parâmetros de forma. 
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RESULTADOS 

 A vazão limiar 6500 u  m
3
/s foi seleccionada com base no método do gráfico das 

excedências médias conforme mencionado anteriormente. A Tabela 1 apresenta as estimativas de 

máxima verosimilhança e os erros-padrão assintóticos, obtidos pelo método Delta, dos parâmetros 

das distribuições GP e de Poisson. Essa Tabela também apresenta as estimativas Bayesianas dos 

parâmetros da distribuição GP, nomeadamente as médias e desvios-padrão das cadeias MCMC e a 

modas a posteriori, obtidas pela maximização da log-densidade a posteriori não-normalizada. A 

Figura 2 apresenta um gráfico de dispersão da cadeia MCMC de dimensão 10.000, bem como as 

densidades a posteriori marginais dos parâmetros. 

 
Tabela 1 – Estimativas de parâmetros por máxima verosimilhança e erros-padrão; estimativas Bayesianas 

modas, médias e desvios-padrão a posteriori. 

 
 Máxima verosimilhança Bayesiano 

Parâmetro Estimativa Erro-padrão Moda Média Desvio-padrão 

 (Poisson) 3,228 0,238    

 (GP) 493,752 53,393 498,912 503,370 51,327 

 (GP) -0,0627 0,0792 -0,05255 -0,0641 0,0681 

 
Figura 2 – Amostra MCMC dos parâmetros e as suas densidades marginais. 

 

O parâmetro de Poisson, , foi estimado apenas pelo método de máxima verosimilhança, 

dado que não se considerou a informação a priori sobre este parâmetro. Relativamente aos 

parâmetros da distribuição GP, a Tabela 1 mostra que os desvios-padrão a posteriori de  e  são, 

respectivamente, 86.0% e 96.1% dos respectivos erros-padrão obtidos por máxima-verosimilhança. 

A Figura 3 apresenta as estimativas frequentistas e Bayesianas dos quantis e respectivas 

incertezas do modelo Poisson-GP para máximos anuais. Relativamente à Figura 3, importa relevar 

as diferenças conceptuais entre intervalos de confiança e de credibilidade. A combinação entre as 

distribuições de Poisson e GP no quadro Bayesiano recorreu à geração simples de uma série 
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sintética (com a mesma dimensão das cadeias MCMC) com a distribuição Normal com média igual 

à estimativa de máxima verosimilhança de  e desvio-padrão igual ao seu erro-padrão assintótico 

obtido pelo método Delta (Tabela 1). Uma vez que se admite que as propriedades amostrais de Y e 

de X são independentes entre si, a covariância entre  e os parâmetros da GP é nula. Em 

decorrência, qualquer sequência de  gerada aleatoriamente é válida. Para construir os intervalos de 

confiança na abordagem frequentista, aplicou-se o método Delta segundo procedimento descrito por 

Silva et al. (2014, 2015). A Figura 3 demonstra que, de modo geral, a incerteza dos máximos anuais 

no caso Bayesiano é menor. 

 
Figura 3 – Amostra SMA. Ajustamentos Poisson-GP e incerteza de quantis sob, a, a abordagem frequencista e, b, a 

abordagem Bayesiana. 

 

 

CONCLUSÕES 
 Este artigo apresenta um breve estudo sobre a análise de frequência de cheias em Apiúna no 

rio Itajaí-açu, em que se utiliza o modelo Poisson-GP sob as abordagens de inferência frequentista e 

Bayesiana. Recorreu-se à informação regional sobre o parâmetro de forma das distribuições GP e 

GEV, para construir uma distribuição a priori para esse parâmetro. 

 Os resultados obtidos demonstram que a combinação de informação antecedente sobre o 

parâmetro com a informação fornecida pelas vazões observadas no local permite reduzir a incerteza 

associada à estimação de parâmetros e de quantis, obtendo-se, assim, resultados mais fidedignos na 

análise de frequência de cheias. 

 Os métodos aplicados neste artigo poderão ser utilizados em próximos estudos de frequência 

de cheias no Brasil e em outros países onde seja possível automatizar o ajustamento da distribuição 

GEV a amostras de vazões máximas anuais, numa região extensa. 

 Por fim, releva-se que os métodos descritos poderão ser generalizados para o caso 

não-estacionário (ver, e.g., Ribatet et al., 2013; Cheng et al., 2014), uma vez que é comum 

considerar-se um parâmetro de forma fixo nessas análises. 
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