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RESUMO – Geralmente, uma análise de frequência de extremos hidrológicos é feita com a 

premissa de que a série de dados é estatisticamente estacionária. Contudo, tal premissa pode não ser 

constatada quando são considerados aspectos como a variabilidade climática, necessitando-se a 

utilização de técnicas apropriadas para realizar a análise de frequência, por exemplo, considerando-

se que os parâmetros da distribuição de probabilidades variam no tempo, ou em função de uma 

covariável. Para se utilizar uma informação como covariável, é fundamental que ela apresente uma 

boa relação com a variável explicada (precipitação ou vazão). Assim, o presente trabalho visou 

analisar o comportamento de eventos extremos de precipitação, em Belo Horizonte-MG, com 

relação a uma variável climática atuante na região, a fim de se avaliar o potencial uso desta para 

estudos de análise de frequência não estacionária, como uma covariável. Foi ajustado um Modelo 

Aditivo Generalizado (GAM) para a relação entre o número de excedências de chuvas acima de um 

limiar e a média de 5 dias da anomalia de Radiação de Onda Longa (ROL5). Como resultado, 

observou-se a ocorrência de um maior número de excedências quanto mais negativos os valores da 

ROL5 e a diminuição dessas conforme as anomalias apresentaram valores mais positivos. 

ABSTRACT– Generally, a frequency analysis of hydrological extremes is made assuming the 

hypothesis that the data series is statistically stationary. However, such a premise may not be 

verified when considering aspects such as climatic variability, requiring the use of appropriate 

techniques to perform the frequency analysis, for example, considering that the parameters of the 

probability distribution vary over time, or depending on a covariate. In order to use information as a 

covariate, it is essential that it has a good relation with the explained variable (precipitation or 

flow). Thus, the present work aimed to analyze the behavior of extreme precipitation events, in Belo 

Horizonte-MG, in relation to a climatic variable operating in the region, in order to evaluate its 

potential use for non-stationary frequency analysis, as a covariate. A generalized additive model 

(GAM) was set for the relationship between the number of exceedances of precipitation above a 

threshold and the average of 5 days of the Outgoing Longwave Radiation anomaly (ROL5). As a 

result, we observed the occurrence of a greater number of exceedances, the more negative the 

values of ROL5 and the decrease of these, as the anomalies show more positive values. 
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INTRODUÇÃO 

As chuvas intensas são umas das principais causas da ocorrência de inundações, 

deslizamentos de terra e outros desastres naturais, sendo, portanto, de grande importância o seu 

estudo, principalmente em áreas densamente povoadas onde o risco de perdas de vidas e bens 

materiais é considerável.  

O conhecimento das características e comportamento dessas chuvas é subsídio essencial de 

estudos hidrológicos e hidráulicos relacionados a diversas obras de proteção, bem como de 

aproveitamento, como barragens, vertedouros, sistemas de drenagem, entre outras. 

Uma análise de frequência de variáveis hidrológicas visa quantificar a magnitude dos eventos 

e sua frequência de ocorrência por meio do uso de uma distribuição de probabilidade ajustada a uma 

amostra dos dados. Esta é considerada a aplicação mais utilizada dentro do ramo da estatística na 

engenharia dos recursos hídricos (Naghettini, 2017). Segundo esse mesmo autor, em uma análise de 

frequência convencional, devem-se observar as seguintes hipóteses, consideradas fundamentais na 

série de dados: a aleatoriedade, a independência, a homogeneidade e a estacionariedade. 

A evidência da não estacionariedade, entretanto, tem causado o questionamento quanto ao 

ajuste dos métodos convencionais para o estudo hidrológico, principalmente aqueles de longo prazo 

e, com isso, análises de frequência considerando essa premissa vem sendo cada vez mais exploradas 

(Santos et al., 2016). Isso se deve ao fato que, sob a suposição da não-estacionariedade, um 

provável aumento na magnitude e frequência de eventos extremos poderia fazer com que o nível 

atual de proteção de obras hidráulicas não seja suficiente e, assim, ocasionar prejuízos econômicos, 

sociais e ambientais significativos.  

Conforme ressaltado por Moreira et al. (2016), uma vez aceita a suposição de não-

estacionariedade da série histórica, através de testes como de Mann-Kendall, Spearman ou teste de 

Pettitt, necessita-se a utilização de técnicas apropriadas para então se realizar a análise de 

frequência; por exemplo, considerando-se que os parâmetros da distribuição de probabilidades 

variam no tempo, ou em função de covariáveis que podem estar relacionadas à variabilidade do 

clima e que, por sua vez, afetam o regime de chuvas. 

Segundo Coles (2001), entende-se por “covariável” uma variável independente da qual 

depende a variável explicada em análise e que também apresenta flutuação temporal. De acordo 

com Moreira (2016), são exemplos de covariáveis os índices climáticos como o El Niño 3.4 (El 

Niño South Oscilation, ENSO), as anomalias da TSM (Temperatura da Superfície do Mar), os 

índices de desmatamento, dentre outros. Para se utilizar tais informações, em um modelo de 
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regressão, por exemplo, é fundamental que elas estejam associadas de alguma forma à variável 

explicada (precipitação ou vazão, por exemplo). 

Sendo assim, o presente trabalho visa analisar o comportamento de eventos extremos de 

precipitação em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, relacionando-os a uma variável 

climática atuante na região, a fim de se avaliar o potencial uso desta em estudos de análise de 

frequência não estacionária, como uma covariável. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Área de Estudo 

Para a realização do estudo, o presente trabalho visou o município de Belo Horizonte. A 

escolha dessa localidade é motivada pelo fato de que esta é conhecidamente afetada pelos eventos 

extremos de chuva; por recentes estudos (Alexandre, 2009 e Nunes, 2018) apontarem tendência 

positiva na ocorrência de eventos extremos de precipitação na região; e pela importância nacional 

desta capital: Belo Horizonte e a sua Região Metropolitana (RMBH) constituem a terceira maior 

aglomeração urbana do Brasil, com uma população estimada em aproximadamente 5,8 milhões de 

habitantes - segundo estimativa de 2016 - abrangendo uma área de 9.468 km², sendo que 

aproximadamente 2,5 milhões de habitantes vivem na capital (IBGE, 2010).  

 

  Metodologia 

A metodologia de trabalho consiste em duas etapas, que são descritas a seguir. 

  

Etapa 1 – Seleção da (Co)variável Climática 

Como o foco do estudo é avaliar se a variável climática escolhida apresenta uma variabilidade 

que se relaciona com a variabilidade de precipitações extremas em Belo Horizonte, esta primeira 

etapa do trabalho foca no estudo do clima em escala local, regional e global, a fim de entender as 

peculiaridades da dinâmica de formação da precipitação e os seus principais indicadores climáticos. 

É importante ressaltar que a variável climática deve possuir uma série histórica, de preferência 

longa o suficiente para o desenvolvimento do estudo e cujos anos de registro sejam compatíveis 

com aqueles das séries históricas de precipitação da estação estudada. 

 

Etapa 2 – Constituição da Série de Duração Parcial (SDP) de precipitação 

Para a precipitação, foram utilizados os dados da estação pluviométrica do Horto (1943055). 
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Para se trabalhar com os extremos de precipitação, será utilizada a abordagem de Séries de 

Duração Parcial (SDP), também conhecida como Peaks-Over-Threshold (POT), para a constituição 

da série de extremos que será relacionada com a variável climática. Apesar das Séries de Máximos 

Anuais (SMA) serem popularmente utilizadas em uma análise de frequência de extremos (que é a 

fase posterior a este estudo, não demonstrada, porém, neste trabalho), as SDP, de acordo com Lang 

et al. (1999), possuem a vantagem de considerar um maior número de eventos, além de controlar o 

número de ocorrências a serem incluídas na análise, através da seleção apropriada do limiar. Outro 

ponto destacado a favor das SDP está no fato dessa técnica considerar valores que são inferiores ao 

valor máximo do ano em que ocorreram, porém também são extremos, e que seriam rejeitados na 

constituição da SMA (Silva et al., 2012). 

Será utilizado como guia o trabalho de Silva et al. (2012), o qual foi baseado nas orientações 

de Lang et al. (1999), para a abordagem da Série de Duração Parcial de chuvas. Também, apoiou-se 

em recomendações feitas por Bernardara et al. (2014). As análises a serem feitas nessa etapa podem 

ser resumidas da seguinte forma: 

Independência serial dos eventos:  

Para garantir a independência serial dos eventos, devem-se levar em consideração as 

características inerentes do processo físico em estudo. Para precipitações intensas, na escala diária, 

recomenda-se selecionar os eventos (“picos”) acima do limiar u (threshold) separados um do outro 

por pelo menos um dia de precipitação nula.  Por evento, define-se um fenômeno físico contínuo da 

variável, fora do seu regime médio. 

Seleção do threshold (u) 

Dado que o valor de u traz para a abordagem SDP uma grande subjetividade, serão 

observadas as seguintes recomendações para a seleção de seu valor: 

i)  Controle do número médio de excedências por ano (λ): é recomendada a adoção 

de u tal que λ esteja entre 2 e 3. Naghettini (2017) reforça a recomendação, orientando que λ seja 

menor do que 3. 

ii)  Análise da variação da magnitude média das excedências em função de u 

(construção do gráfico Mean Residual Life, MRL): o limiar u selecionado deve ser tal que este se 

situe num trecho aproximadamente linear (crescente, decrescente ou constante) do gráfico. Tal 

escolha assegura um intervalo em que os parâmetros da GPD (distribuição para a qual as 

magnitudes acima de u convergem) não sejam dependentes da seleção do limiar.  

 Validação da hipótese de Poisson mediante controle da estatística de Fisher, ou índice de 

dispersão (ID): para garantir que a distribuição do número de excedências por ano é do tipo Poisson 
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(mais comumente utilizada para modelagem de número de excedências), o limiar u selecionado 

deve ser tal que o ID seja o mais próximo possível da unidade. Sendo: 

 

𝐼𝐷 =  
𝑠2

𝜆
  (1)  

 

onde s² e λ são, respectivamente, a variância e a média do número de excedências acima de u. 

 

 Seguindo tais recomendações, a SDP, além de utilidade neste trabalho, será aproveitada 

para futuros estudos envolvendo a análise de frequência não estacionária das precipitações em Belo 

Horizonte. 

 

Etapa 3 – Ajuste de um Modelo Aditivo Generalizado (GAM)  

Naghettini (2017) relata que modelos de regressão são amplamente utilizados para analisar 

estruturas de dependência entre uma variável resposta e uma ou mais variáveis independentes, e, 

portanto, encontram aplicação no domínio da hidrologia. Segundo o mesmo autor, modelos lineares 

generalizados (Generalized Linear Models, GLM), que são uma extensão do modelo de regressão 

linear normal, são mais indicados em casos em que a variável sob análise é discreta e/ou onde a 

relação entre esta e uma covariável (variável independente) é não linear. 

Modelos Aditivos Generalizados (GAM) são considerados uma modalidade de GLM em que 

alguns termos no modelo são funções suaves e não lineares de variáveis explicativas. Em um GAM, 

ao invés de se pré-especificar a forma da função, os dados influenciam essa forma, fornecendo 

assim uma estrutura de modelagem flexível na exploração da relação entre a variável resposta e a 

variável explicativa (Hastie e Tibshirani, 1990). Ele pode ser escrito conforme a equação abaixo: 

 

𝜂𝑡  = 𝛽0 +  𝑓(𝑋𝑡)  (2) 

 

onde 𝛽0 é a intercepção, a ser estimada, e 𝑓(𝑋𝑡) é uma função não paramétrica, estimada 

através de curvas de suavização/alisamento (splines, em inglês). 

Para descrever a relação entre a precipitação e a variável climática será ajustado, então, um 

GAM. Algoritmos para ajuste de GAM estão disponíveis em pacotes de software, como R. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Etapa 1 – Seleção da (Co)variável Climática 
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Chuvas intensas na região Sudeste (e, consequentemente, em Belo Horizonte) são causadas 

principalmente por duas importantes perturbações atmosféricas: a chegada de Frente Fria e a 

formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) durante o verão. Segundo Lima et al. 

(2010), as Frentes Frias são zonas de forte gradiente térmico acompanhadas por uma mudança na 

direção do vento e uma transição de umidade, já a ZCAS é definida como uma banda de atividade 

convectiva que se estende da Bacia Amazônica para o Sudeste brasileiro, alcançando o oceano 

Atlântico. Esses mesmos autores apresentaram, em seu estudo, variáveis atmosféricas relacionadas 

à formação de chuvas intensas em ambos os casos, Frente Fria e ZCAS, sendo essas: a Radiação de 

Onda Longa (ROL), a Pressão Atmosférica ao Nível do Mar (SLP), a velocidade do vento a 500 

hPa, dentre outras.  

A ROL é a radiação emitida da superfície terrestre para o espaço, a qual é medida por satélites 

e é amplamente utilizada na indicação de existência de nuvens associadas à precipitação. A emissão 

de ROL captada será mais baixa quanto mais alto for o topo de uma nuvem, e vice versa; dessa 

forma, a ROL pode ser utilizada como um indicador de precipitação.  (Ferreira e Gurgel, 2002).  

Segundo Lima et al. (2010), a anomalia da Radiação de Onda Longa é uma boa representação 

da variação das precipitações sobre o Sudeste brasileiro, especialmente para situações de chuvas 

intensas. Quanto mais negativa a anomalia, maior a nebulosidade e, consequentemente, maior 

probabilidade de precipitação. As anomalias de variáveis climatológicas, segundo Kawale et al. 

(2011), são mais interessantes em serem utilizadas do que os dados brutos, pois assim remove-se a 

sazonalidade e é facilitada a percepção de certos padrões e consequentes variações nos dados 

climatológicos analisados. 

Baseando-se no exposto acima, escolheu-se a anomalia da ROL para a análise da relação com 

as precipitações extremas em Belo Horizonte.  

Os dados brutos de ROL foram obtidos do National Centers for Environmental Information 

(NCEI) do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) que fornece as médias 

diárias globais de ROL (em W/m²). A grade de ROL fornecida é espaçada em 1,0º de latitude e 

longitude, abrangendo todo o globo terrestre. Foram selecionados os dados referentes à latitude e 

longitude mais próximas de Belo Horizonte que compreendem o período de outubro de 1979 a 

setembro de 2017.  

As anomalias foram então calculadas de acordo com o método Z-score, apresentado por 

Kawale et al. (2011), onde os valores médios mensais históricos (média de 1981 a 2010) são 

considerados como base e assim subtraídos dos dados brutos diários. Em seguida os valores são 
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normalizados com a divisão pelo desvio padrão do mesmo período base, para se obter então as 

anomalias. 

Após a obtenção das anomalias de ROL, decidiu-se reestruturar a série de dados diários obtida 

e transformá-las em uma série de médias de 5 dias das anomalias, também conhecida como Pentada 

(denominada neste trabalho como ROL5). Tal ação teve como base o trabalho de Lima et al. (2010) 

onde foram analisadas as mudanças atmosféricas da anomalia de ROL nos 2 dias antes e 2 dias 

depois do evento analisado, encontrando-se significativa correlação. Dessa forma, a covariável a ser 

utilizada na análise de frequência não estacionária da precipitação em Belo Horizonte será a ROL5.  

 

  Etapa 2 – Constituição das Séries de Duração Parcial (SDP) 

Primeiramente, foram obtidos dados diários de precipitação da estação pluviométrica 1943055 

(Horto), através do portal HIDROWEB (http://www.snirh.gov.br/hidroweb/). Foram selecionados, 

para este estudo, os registros dos anos de 1979 a 2017, a fim de que a série histórica tenha o mesmo 

comprimento da série de Radiação de Onda Longa (e sua anomalia). 

Para a seleção do threshold, u, foi plotado o gráfico MRL, que representa a magnitude média 

das excedências em função de vários valores de u, conforme pode ser observado na Figura 1a. Para 

a garantia da independência dos eventos, foi estabelecida a condição de intervalo de um dia de 

precipitação nula entre os eventos ou 7 dias consecutivos com valores abaixo do threshold (sendo 

válida a condição que ocorresse primeiro ao se “percorrer” a série de dados diários). O gráfico foi 

complementado com a representação esquemática dos intervalos de confiança a 95%. Também foi 

cálculo o Índice de Dispersão para diversos valores de u e assim plotado o gráfico Dispersion Index 

Plot, conforme Figura 1b.  

Pelo gráfico do MRL, observa-se, realizando uma leitura no sentido crescente dos valores de 

u, que há uma estabilização aproximadamente nos valores entre 10 e 85 mm, após o qual ocorre um 

aumento abrupto na média da magnitude das excedências, onde há também uma maior amplitude do 

intervalo de confiança, devido ao menor número de observações acima de 85 mm. 

Levando em consideração os valores entre 10 e 85 mm, conforme exposto acima, pelo gráfico 

do Dispersion Index, observa-se que os valores de u que mais se aproximam do Índice de Dispersão 

(ID) igual à unidade foram u = 49,6 mm e u = 61,4 mm. Então, para atender os critérios propostos 

por Naghettini (2017) e Lang et al. (1999), observou-se, para os dois valores de threshold 

analisados, se o valor médio anual de λ estava entre 2 e 3. Para u = 49,6 mm, encontrou-se λ = 4,34 

e para u = 61,4 mm, λ = 2,57. Logo, o threshold escolhido para a continuidade deste trabalho foi de 

61,4 mm. 
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 Figura 1a – Gráfico Mean Residual Life, MRL.          Figura 1b - Grafico Dispersion Index. 

 

Para dar prosseguimento no estudo e se executar a 3ª etapa, a partir do threshold escolhido 

foram calculados os números de excedências por ano, denominado como λ. Esta variável será então 

a representação das precipitações extremas na região estudada. 

 

Etapa 3 – Ajuste de um Modelo Aditivo Generalizado (GAM)  

Para a análise do comportamento da relação entre o número anual de ocorrências acima do 

threshold (λ) e a variável ROL5 (média de 5 dias das anomalias de ROL) foi ajustado um Modelo 

Aditivo Generalizado (GAM). 

A Figura 2 mostra o gráfico de λ plotado versus ROL5, correspondentes aos mesmos anos, 

bem como as estimativas não paramétricas do GAM (linha contínua). É importante ressaltar que, 

para cada ano, os valores de ROL5 selecionados foram referentes às datas onde houve ocorrência de 

excedência de chuva (ou seja, data de cada excedência de precipitação) e então, calculada a média 

anual de ROL5 de 1979 a 2017. 

Analisando a Figura 2, observa-se que as estimativas do GAM, de λ em função de ROL5, 

sugerem a ocorrência de um maior número de excedências quanto mais negativos foram os valores 

da anomalia da Radiação de Onda Longa e a diminuição dessas excedências conforme as anomalias 

apresentaram valores mais positivos. Tal resultado demonstra coerência com o que se tem na 

literatura e ressaltado por Lima et al. (2010): quanto mais negativa a anomalia, maior a 

nebulosidade e, consequentemente, maior probabilidade de precipitação.  Entretanto, observa-se que 

é necessário prosseguir com os estudos sobre essas variáveis para melhores conclusões, uma vez 

que o uso de GAM é indicado para análise exploratória. Apesar disso, tem-se como expectativa que 
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a utilização dos dados de ROL5 possa contribuir em futura modelagem matemática de chuvas 

intensas em Belo Horizonte, sob condição de não estacionariedade. 

 

Figura 2 – Gráfico Número de Excedências versus ROL5. 

 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho analisou a relação entre as chuvas intensas em Belo Horizonte e a variável 

climática ROL5
 
(média de 5 dias da anomalia de Radiação de Onda Longa). Foi encontrado um 

limiar de 61,4 mm (através da abordagem SDP), em que as precipitações (número de excedências, 

λ) acima desse limiar foram consideradas no ajuste de um Modelo Aditivo Generalizado (GAM). 

Este demonstrou que a utilização dos dados de ROL5 tem potencial em contribuir na modelagem 

matemática de chuvas intensas em Belo Horizonte, sob condição de não estacionariedade, uma vez 

que a variabilidade das chuvas, com relação à ROL5, seguiu o previsto pela literatura. Porém, é 

necessário prosseguir com os estudos e realizar uma análise de frequência não estacionária para 

avaliar a real contribuição dessa (co)variável na modelagem.   
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