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MODELO DE CHEIAS ANUAIS BASEADO EM MECANISMOS GERADORES 
EM UM CONTEXTO NÃO-ESTACIONÁRIO NA BACIA DO RIO PARAGUAI 

Marcus Suassuna Santos 12 ; Carlos Henrique Ribeiro Lima3; Luis Mediero 4 

ABSTRACT – A physically based nonstationary flood frequency analysis using the Gumbel 
distribution is proposed. The modelling is based on the primary drivers that generated the long-
term oscillations of flood time series. A Generalized Linear Model is used to predict the location 
parameter of the Gumbel probability distribution. The definition of the explanatory variables is 
performed using the Bayesian Information Criteria. The results indicate that the antecedent 
catchment wetness condition preceding the occurrence of flood events is the most critical driver 
of long-term flood changes in the study area. Additionally, some climatic features and short-term 
precipitation are relevant particularly in regions where the influence of atmospheric systems 
originated on the Amazon forest are most noticeable. The results also show that both stationary 
Gumbel models overestimate floods in the region and the non-stationary approach gives a more 
realistic picture of the flood risk. The non-stationary model supplies narrow prediction intervals 
and reproduces accurately long-term oscillations. The prediction results obtained in this study can 
be useful in the operation of flood forecasting systems, as it can anticipate from two to seven 
months the flood occurrence with reasonable accuracy. 

Palavras-Chave – Cheias; Não-estacionariedade; Pantanal. 

1 INTRODUÇÃO 

Inundações e enxurradas estão entre os desastres naturais que mais provocam danos no 

Brasil e no mundo e, além disso, os danos decorrentes desses eventos têm sido crescentes nas 

últimas décadas (Ceped, 2012; CRED, 2015). Assim, é irrefutável a importância de compreender a 

dinâmica desses eventos e seus processos de formação para que os impactos deles decorrentes 

sejam mitigados. A ênfase dada nos último anos à gestão de risco de desastres (UNISDR, 2015) 

demanda a compreensão desse tipo de evento e, nesse contexto, Merz et al. (2010) definem o 

risco de cheias como uma combinação de ameaça (o termo em inglês é hazard, mas a legislação 

brasileira adota o termo ameaça) e vulnerabilidade. O foco do presente trabalho será dado à 

análise probabilística da ameaça, ou seja, a análise da probabilidade de ocorrência de um 

determinado nível de cheia, descrita por uma função de distribuição de probabilidades (FDP), sem 

que se atente à evolução da vulnerabilidade neste momento. 

                                                           
1) CPRM – Serviço Geológico do Brasil, SBN, Quadra 02, Edifício Central Brasília, Brasília, DF. 
2) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Campus Universitário Darcy Ribeiro, UnB, Brasília, DF. 

3) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Campus Universitário Darcy Ribeiro, UnB, Brasília, DF. 

4) Universidade Politécnica de Madrid, Departamento de Engenharia Civil: Engenharia Hidráulica e Energética, Madrid, Espanha. 



 
 

I Encontro Nacional de Desastres 2 

Tradicionalmente, em análises de frequência de variáveis hidrológicas, admite-se que as 

amostras descritas por uma dada FDP são estacionárias. Isso significa que as variáveis hidrológicas 

apresentam momentos de primeira e segunda ordem (média e função de autocovariância) 

determináveis e independentes do tempo t (Brockwell e Davis, 2002). É crescente o número de 

trabalho nos últimos anos que contestam tal hipótese (Merz et al., 2010). Esses trabalhos são 

feitos no intuito de identificar comportamento não-estacionário (p.ex., Hamed, 2008); modelar 

séries históricas com modelos em um contexto mais geral não-estacionário (Lima et al., 2015); e 

atribuir causas às mudanças observadas (p.ex., Mediero et al., 2014). 

O caso específico da bacia do rio Paraguai, região do Pantanal Sul-Americano, resulta um 

interessante exemplo de uma condição não-estacionária (Clarke, 2002a; Collischonn et al., 2001). 

Nessa região, as série históricas hidroclimatológicas apresentam indícios de não-estacionariedade 

(p.ex., a Figura 1b). Ao longo dessa série histórica é possível observar comportamento tendências 

localizadas, saltos e, possivelmente, oscilações de baixa frequência, violando aparentemente a 

prescrição de estacionariedade (Brockwell e Davis, 2002).  

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é o de modelar estatisticamente as vazões 

máximas anuais na bacia do rio Paraguai. Isso será feito admitindo-se mudanças nos parâmetros 

de posição da distribuição Gumbel, a qual será utilizada para descrever as vazões máximas anuais 

na área de estudo. Essas mudanças serão feitas utilizando-se como dados de entrada informações 

hidroclimáticas em escala local e climáticas em escala global. O alcance desses objetivos pode 

contribuir com a melhoria de ferramentas de previsão de cheias máximas, o que potencialmente 

contribuirá para mitigar os efeitos maléficos das cheias na região. 

2 ÁREA DE ESTUDO  

A bacia do rio Paraguai localiza-se na parte central da América do Sul e cobre parte dos 

estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além da Bolívia, Paraguai e Argentina. O trecho 

estudado é limitado à jusante pela estação fluviométrica de Porto Murtinho (575.000 km² de área 

de drenagem). Parte significativa dessa área situa-se na região do Pantanal sul-americano, a maior 

área úmida das Américas e uma das maiores do planeta (Assine et al., 2014). Os dados de vazões 

médias diárias e precipitações diárias utilizados neste trabalho são acessíveis e podem ser 

descarregados no sistema Hidroweb (ANA, 2017). No presente estudo foram utilizadas as 

informações disponíveis em abril de 2018. Partindo desse banco de dados, foram selecionadas as 

séries de vazões médias diárias que se originavam ao menos no início dos anos 1970. Após essa 

seleção, restaram dados em 155 estações pluviométricas e 41 estações fluviométricas. As áreas de 

drenagem variam de 1.310 km² a 575.000 km². A localização dessas estações está apresentada na 

Figura 1(a). Nessa figura, as estações fluviométricas são numeradas sequencialmente, seguindo a 

ordem do código das estações, que obedecem a uma direção aproximadamente norte-sul. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 1. (a) Estações fluviométricas e pluviométricas utilizadas no presente estudo e (b) série de níveis 
médios mensais na estação Porto Murtinho – 67100000 (fonte: do autor) 

3 METODOLOGIA 

 

A modelagem estatística com base física inicia-se com a identificação do conjunto de 

variáveis explicativas a serem utilizadas no modelo não-estacionário. Partiu-se das variáveis 

apresentadas na Tabela 1 (adaptada de Mediero et al. (2014)). As variáveis apresentadas estão 

agrupadas em compartimentos (Mediero et al., 2014; Merz et al., 2012). As principais limitações 

dos dados são ligadas à carência de dados relacionados à umidade antecedente (temperatura, 

umidade relativa do ar e evapotranspiração) e da componente da bacia hidrográfica 

(principalmente uso e ocupação do solo). Com relação à primeira, dados de temperatura, por 

exemplo, são esparsos em três estações nos bancos de dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia (BDMEP/INMET). Por outro lado, dados históricos interpolados são disponíveis 

(Xavier et al., 2015), contudo com uma cobertura temporal a partir de 1980. 

Com relação a dados sistemáticos de uso do solo, alguns estudos esparsos relatam 

mudanças de usos do solo durante a década de 1970. Galdino et al. (2002), por exemplo, afirmam 

que durante o período de 1974 a 1984 áreas para criação de gado e para cultivos agrícolas 

evoluíram de 3,38% (95.580 ha) para 42,42% (1.199.550 ha) na bacia do rio Taquari, uma das sub-

bacias que contribuem com o rio Paraguai. Também Collischonn et al. (2001) sugerem que é 

possível que parte da mudança do comportamento das cheias observada na região pode ser 

relacionada à diminuição das áreas de florestas naturais e sua substituição por áreas de produção 

intensiva de culturas anuais (principalmente a soja) durante o período de 1970 a 2000. Apesar 

desses resultados, dados sistemáticas não foram identificadas para o presente estudo. 
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Tabela 1 – Variáveis hidro-climáticas utilizadas como variáveis explicativas das mudanças de vazões na área 
de estudo. 

Variável hidro-climática Compartimento Abreviação 

Vazão media anual (m³/s) Bacia AAF 
Vazão media anual ano anterior (m³/s) Bacia AAF_1 
Vazão no início do ano hidrológico (m³/s) Bacia Q0 
Vazão no i-ésimo mês anterior à vazão de pico (m³/s) Bacia Q_I 
Coeficiente de runoff anual Bacia ROC 
Precipitação anual acumulada no ano anterior (mm) Bacia ACP_1 
Precipitação anual acumulada (mm) Atmosfera ACP 
Precipitação máxima diária no ano (mm) Atmosfera AMP 
Precipitação X dias antes da vazão pico (mm) Atmosfera PAX 
Precipitação máxima X dias antes da vazão pico (mm) Atmosfera MPX 
Episódios com mais de X mm de precipitação (#) Atmosfera CRDX 
Episódios com X dias consecutivos de chuvas (#) Atmosfera ConsecRDX 
El Niño Oscilação Sul  Atmosfera ENSO 
Oscilação Decadal do Pacífico Atmosfera PDO 
Índice de Oscilação Sul Atmosfera SOI 
Oscilação Multidecenal do Atlântico Atmosfera AMO 
 

3.1 - A distribuição Gumbel e Modelos Lineares Generalizados  

Considerando 𝑌 uma variável aleatória de valores extremos descrita pela distribuição 

Gumbel, sendo 𝑚 e 𝑎 são os parâmetros de posição e escala da distribuição (ou seja, 

𝑌~𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙(𝑚, 𝑎)), a função de distribuição de probabilidades Gumbel pode ser descrita na forma 

(1) (Clarke, 2002b). Caso se considere que a componente sistemática seja uma função da variável 

tempo, 𝑡, por exemplo, ela seria reescrita na forma (2)). 

 

𝑓(𝑦; 𝑚, 𝛼) = 𝛼 𝑒𝑥𝑝[−𝛼(𝑦 − 𝑚) − 𝑒𝑥𝑝(−𝛼(𝑦 − 𝑚))] 
 

(1) 

𝑓(𝑦; 𝑚, 𝛼, 𝛽) = 𝛼 𝑒𝑥𝑝[−𝛼(𝑦 − 𝑚 − 𝛾𝑡) − 𝑒𝑥𝑝(−𝛼(𝑦 − 𝑚 − 𝛾𝑡))] (2) 
 

em que 𝛾 é o coeficiente que indica uma taxa constante de mudança do parâmetro de posição da 

distribuição Gumbel ao longo do tempo. Clarke (2002) afirma que para um parâmetro de escala 

conhecido, a equação (2) pode ser escrita conforme a definição da família exponencial de 

distribuições de probabilidade, o que faz com que seja possível utilizar um conjunto de Modelos 

Lineares Generalizados para modelagem da variável 𝑌. Nessa formulação, o parâmetro de posição 

𝑚 pode ser substituído por uma combinação linear de um conjunto de variáveis explanatórias 𝐱 e 

um conjunto de parâmetros 𝜷 tal que resulte na equação (3). 

No contexto dos MLGs, a função 𝑔(𝜇) é uma função monotônica chamada função de 

ligação. No caso da distribuição Gumbel, Clarke (2002) sugere o uso da função de ligação 

identidade, ou seja, 𝑔(𝜇) = 𝑚. Isso significa que 𝑔(𝜇) resulta no próprio parâmetro de escala da 

distribuição Gumbel. Essa formulação permite modelar a variação da vazão média da bacia base 
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em uma formulação linear. A definição das variáveis a serem utilizadas é feita utilizando o Critério 

de Informação de Bayes (BIC), que considera o valor da função de verossimilhança e o número de 

variáveis utilizadas no modelo. Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado o pacote 

extRemes 2.0 do software livre R (Gilleland e Katz, 2016). 

 

𝑔(𝜇) = 𝐱𝑇𝜷 = [

𝑥11 … 𝑥1𝑝

… …
𝑥𝑇1 … 𝑥𝑇𝑝

] [

𝛽1

…
𝛽𝑝

] 

 

(3) 

 

Para a validação da previsão, utilizou-se a validação cruzada leave-one-out (Lima et al., 

2015), que pode ser assim descrita: (i) para o primeiro dos n anos observados, é removido o 

primeiro e o modelo MLG é ajustado utilizando-se os n-1 dados remanescentes; (ii) o modelo é 

utilizado para estimar o parâmetro de posição para o ano que ficou de fora do ajuste do modelo; 

(iii) o procedimento é repetido para os n dados da série histórica. Foram simuladas 1.000 séries a 

partir do modelo validado e o ajuste foi comparado às séries observadas. 

4 RESULTADOS 

Considerando o BIC como critério de definição das variáveis utilizadas nos modelos não-

estacionários, a bacia hidrográfica é um indutor de mudanças de comportamento hidrológico em 

38 estações fluviométricas (Figura 2). As principais variáveis são a vazão no ano anterior (AAF_1) e 

o balanço hídrico do ano anterior (ROC). O clima é variável relevante em 13 locais, principalmente 

o PDO e o SOI. Esses 13 locais estão situados predominantemente no rio Cuiabá e na calha 

principal do rio Paraguai, em seu médio e baixo curso. Nessa parcela mais norte da bacia, as 

precipitações são mais abundantes e ocorrem por influência do sistema de monções da América 

do Sul, cuja umidade provém predominantemente da floresta Amazônica (Marengo et al., 2012). 

Essa região é influenciada pelos sistemas Niño (Cavalcanti et al., 2015). Quando as variáveis de 

precipitação atmosféricas são incluídas na análise (variáveis CP45, RD10 e CRD5), em 35 locais elas 

melhoram significativamente os modelos de previsão. Os resultados do ajuste não estacionário 

podem ser observados na Figura 3, por meio dos resultados da validação cruzada leave-one-out. 

As variáveis utilizadas são apresentadas nos subtítulos. Em geral, a vazão correspondente ao 

período de retorno de 100 anos é superestimada nos modelos estacionários. No total de 41 

estações e 1721 cheias estudadas, o modelo estacionário Gumbel identificou 8 eventos superiores 

ao limiar de TR igual a 100 anos. Assumindo independência, seria esperada a ocorrência de 17 

cheias com essa probabilidade de ocorrência. No modelo não estacionário, o número de 

ocorrências de cheias centenárias foi de 18, o que sugere que o modelo não estacionário retrata 

de modo mais realístico o risco de inundações na área estudada. 

O modelo não estacionário evidencia ainda uma substancial oscilação do risco de cheias na 

área de estudo. Em alguns locais, a cheia associada ao período de retorno de 100 anos variou em 
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mais de 50% em menos de 10 anos, entre meados dos anos 1970 e o início do anos 1980. Esse é o 

caso, por exemplo, da estação mais à jusante da área de estudo, Porto Murtinho (Figura 3e).  

Outro dado observado é a redução do intervalo de confiança de 95% da previsão no modelo 

Gumbel. A estimativa desse intervalo no modelo não estacionário segue a tendência das vazões 

observadas, o que sugere que o modelo pode vir a ser útil em sistemas de alertas de cheias. Os 

locais onde a redução do intervalo de confiança de 95% ocorreu de maneira mais significante foi 

nas sub-bacias dos rios Taquari, Correntes e São Lourenço. Nessas regiões ocorrem as formações 

mais típicas da formação geológica do Pantanal (Assine et al., 2014; Pupim et al., 2017), onde o 

efeito dos reservatórios naturais de água sobre a ocorrência de cheias é mais claro. 

 

Figura 2. Principais classes de parâmetros que produzem mudanças nos parâmetros de posição da 
distribuição Gumbel na área de estudo, considerando as variáveis do clima, da bacia hidrográfica e da 

atmosfera. 

Com relação à previsibilidade das cheias, o período de retorno de 2 anos, equivalente à 

mediana da previsão, acompanha a tendência geral das cheias observadas em todos os locais 

estudados. Utilizando-se como exemplo a estação Porto Murtinho, as cheias observadas e 

previstas pelo modelo não estacionário são muito próximas, indicando que o modelo apresenta 

uma boa previsibilidade nesse ponto com mais de 11 meses de antecedência, em média. Por fim, 

foi avaliada a previsibilidade da cheia histórica de 1974 na área de estudo, considerando ter sido 

essa a cheia que provocou maiores danos na área de estudo. Em cinco estações, as cheias neste 

período superaram a limiar de TR 100 anos no modelo não estacionário. Isso indica, apesar das 

melhorias na previsibilidade das cheias na área de estudo, ainda assim, permanecem alguns 

elementos não considerados para explicação desse evento.  

4 - CONCLUSÕES 

A definição das variáveis por meio do BIC permitiu identificar que tipo de processo é mais 

relevante para previsão de cheias (bacia hidrográfica, atmosfera ou clima) e as sub-bacias onde 

esses processos são predominantes. O modelo não-estacionário possibilitou a redução do 
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intervalo de previsão de 95% quando comparado com o modelo estacionário, sendo, portanto, útil 

em sistemas de previsão. O modelo possibilitou adequações dos períodos de retorno para níveis 

mais realísticos, sugerindo que o modelo não estacionário superestima as cheias máximas anuais. 

Além disso o modelo permite uma boa previsibilidade das cheias com uma antecedência que varia 

entre 2 e 7 meses, considerando que previsões que incluem a bacia e o clima podem ser feitas ao 

final do ano, em dezembro e as cheias são observadas entre fevereiro e setembro. 

 

  

  
 

 

Figura 3. Comparação dos ajustes estacionários e não-estacionários da distribuição de Gumbel em cinco 
locais no PRB: (a) Estação Barra dos Bugres – Alto Paraguai; (b) Cuiabá – rio Cuiabá; (c) Coxim, rio Taquari; 
(d) Aquidauana – rio Aquidauana; (e) Porto Murtinho – baixo Paraguai. Nos gráficos, as linhas tracejadas 

correspondem ao modelo estacionário; faixas cinzas e azuis claras largas representam o intervalo de 
confiança de 95% da predição no ajuste estacionário e não estacionário, respectivamente.  
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