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Resumo

Eventos climáticos extremos podem ter consequências graves para a população e o
meio ambiente. Nesse contexto, o aquecimento global da terra é uma das grandes pre-
ocupações atuais, o qual pode ocasionar no aumento da ocorrência de eventos como au-
mentos e quedas bruscas da temperatura, chuvas torrenciais seguidas de grandes períodos
de estiagem, inundações e enxurradas, além do impacto financeiro. Buscando estudar e
enfrentar esse problema, duas metodologias são bastantes eficazes para isso, a primeira
é a Teoria de Valores Extremos que é baseada em três tipos possíveis de distribuições
assintóticas, conhecidas como Gumbel, Fréchet e Weibull, onde estas podem ser vistas
também como membros de uma única família de distribuições, a Distribuição de Valores
Extremos Generalizada (Generalized Extreme Value, GEV), que é capaz não só de esti-
mar as temperaturas extremas, mas também de prevê-las para as décadas seguintes; a
segunda é a Teoria de Cópulas, que tem como foco avaliar o comportamento da depen-
dência entre dois ou mais eventos, ou seja, capturar a relação de dependência não-linear
entre eles, sendo assim capaz de avaliar como uma região de temperatura extrema pode
influenciar as suas regiões vizinhas. Nos dias de hoje, vários centros de coleta de dados
sobre condições climáticas vem coletando informações sobre temperaturas extremas em
todo o planeta. Em especial a Índia possui estas temperaturas máximas coletadas com as
respectivas latitude e longitude, possuindo um histórico que abrange os períodos de 1951
até o ano de 2020, tópico que será o centro deste trabalho, com o objetivo de utilizar a
Teoria de Valores Extremos e a Teoria de Cópulas, para que com estas ser capaz de mo-
delar os dados mencionados anteriormente, tal como obter um modelo preditivo e avaliar
como a temperatura elevada de uma região pode contagiar uma vizinha.

Palavras-chave: Temperaturas Extremas, Teoria de Valores Extremos, Teoria de Cópulas,
Estatística Espacial, Modelagem, Previsões, Contágio, Aquecimento Global, Índia.
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1 Introdução

1.1 Histórico

A Teoria de Valores Extremos (TVE) surgiu com o interesse de construir um mo-

delo preditivo que pudesse quantificar eventos raros, eventos que nunca foram observados

ou observados poucas vezes, afim de poder diminuir as suas consequências ou preveni-los.

Esta tem estado presente na literatura por um longo tempo, tendo o artigo de Bortkiewicz

publicado em 1922 que tratou da distribuição do tamanho do intervalo entre o máximo e

o mínimo de uma amostra da distribuição normal como uma referência histórica quando

trata-se do desenvolvimento formal da Teoria de Valores Extremos, entretanto, os seus

fundamentos foram de fato expostos por Fisher e Tippett (1928), que por definição intro-

duziram os três tipos possíveis de distribuições assintóticas dos valores extremos, conheci-

das como Gumbel, Fréchet e Weibull, respectivamente. O primeiro a estudar e formalizar

a aplicação estatística destas distribuições foi Gumbel (1954), cuja metodologia tem sido

frequentemente aplicada. Adicionalmente, outras contribuições importantes para o estudo

de valores extremos foram dadas por Gnedenko (1943), que mostrou as condições neces-

sárias e suficientes para a existência das distribuições assintóticas dos valores extremos e

determinou que as caudas dessas distribuições, podem ser modeladas por alguns tipos de

distribuições contínuas. Como por exemplo, as caudas da distribuição de Gumbel corres-

pondem às distribuições exponencial, gamma, normal ou log-normal, as da distribuições

de Fréchet seguem uma distribuição de Cauchy, Pareto ou t de Student e as da distribuição

de Weibull seguem uma distribuição uniforme. Avanços no caso bivariado foram obtidos

ao final da década de 50 e no início da de 60 novamente por Gumbel (1954,1958), mas

também por Tiago de Oliveira (1958,1962) e Sibuya (1960). Segundo Sanfins (2009), a

Teoria de Valores Extremos é um ramo da probabilidade que estuda o comportamento as-

sintótico de extremos associados a uma sequência de variáveis aleatórias, podendo ajudar

a descrever e a quantificar o comportamento desses acontecimentos, procurando estimar

uma possível distribuição limite para os máximos (ou mínimos) da amostra composta por
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variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Atualmente, acadêmicos

como Beatriz Mendes (2004) e Coles (2001) tem um grande destaque, sendo os seus livros

referências no âmbito nacional e internacional, respectivamente.

Com o intuito de modelar a estrutura de dependência dos dados, a Teoria de Cópulas,

pode ser utilizada junto a Teoria de Valores de Extremos. O estudo da modelagem de

dependências via cópulas tem três motivações principais: primeiramente, como uma ma-

neira de se estudar medidas de dependência invariantes sob transformações monótonas,

em segundo lugar como uma metodologia de se construir famílias de funções de distribui-

ção multivariadas e, finalmente, como um modo de se extrair a estrutura de dependência

de uma função distribuição conjunta separando-a do comportamento marginal. A ideia

das cópulas surgiu como uma possível solução para o problema de determinar a relação

entre uma função de distribuição multivariada e as respetivas funções de distribuição

marginais, que, por meio de uma sequência da troca de correspondência entre Féron e

Abe Sklar, que, na época, se debruçavam sobre espaços métricos probabilísticos, em cola-

boração com Berthold Schweizer, foi concretizada por meio do denominado Teorema de

Sklar (1959), publicado em 1959. O Teorema de Sklar, considerado o pilar da teoria das

cópulas, inspirou também o seu autor na introdução da palavra “cópula” para designar

uma função que estabelece a ligação entre a distribuição de um vetor aleatório real e

as correspondentes distribuições marginais, à semelhança do seu significado em termos

gramaticais. Nos anos que se seguiram, a maioria dos resultados sobre cópulas foram

obtidos no contexto dos espaços métricos probabilísticos e foi preciso esperar pelos anos

80 para que a Teoria das Cópulas começasse a ser alvo de maior interesse por parte dos

investigadores. Destacam-se, neste período, os trabalhos pioneiros de Schweizer e Wolf

(1981), que evidenciaram a utilidade das cópulas para definir medidas não paramétricas

de dependência entre variáveis aleatórias reais, e de Genest e Mackay (1986), onde são

introduzidas as cópulas Arquimedianas. Em contrapartida, as décadas que se seguiram

foram férteis no desenvolvimento da Teoria das Cópulas, que ficou bem patente a todos os

níveis, quer pela organização de várias conferências sobre o assunto, quer pela publicação

dos livros de Joe (1997) e Nelsen (1999). Desde que os dois pela primeira vez introdu-

ziram o conceito de cópulas para uso em modelagem padrão, tem havido um interesse

crescente nesta abordagem. Cópulas tornaram-se uma metodologia popular de modela-

gem multivariada em muitos domínios onde a dependência multivariada é de interesse e

o uso da habitual normalidade multivariada está em questão. Quando se fala em mode-

lagem de dependência, hoje em dia um dos primeiros temas a ser levado em consideração

é a recente Teoria de Cópulas discutida por Joe (1997) e Nelsen (1999). Esta teoria se
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torna atrativa devido às cópulas abrangerem um grande leque de estruturas de depen-

dência e conseguirem modelar completamente a estrutura de dependência dos dados. A

modelagem através da distribuição normal é amplamente utilizada por sua simplicidade

analítica e fácil estimação da matriz de correlação, seu único parâmetro de dependência,

e por conta da vasta gama de estruturas que podem ser modeladas por esta distribuição.

1.2 Revisão Bibliográfica

Segundo Pires (2008), um exemplo marcante que motivou a aplicação de modelos

estatísticos baseados na Teoria de Valores Extremos (TVE) que eram capazes de auxiliar

na prevenção de fenômenos naturais,ocorreu na década de 50, quando diques holandeses

foram ultrapassados por uma enchente, causando a morte de centenas de pessoas (EM-

BRECHTS; KLUPPELBERG; MIKOSCH, 1997). Após o acidente, o governo holandês

estabeleceu o comitê Delta, a fim de recomendar um nível apropriado para os diques, de

forma que sua altura fosse suficiente para a probabilidade do nível do mar exceder o seu

topo e causar uma enchente fosse de 10−4 em um ano qualquer (FALK; HÜSLER; REISS,

2010). Atualmente, em meio ao problemático crescimento do aquecimento global, vários

centros mundiais de coleta de dados sobre condições climáticas vem coletando informa-

ções sobre as maiores temperaturas observadas em diversas áreas do planeta, inclusive no

Brasil (MINUZZI, 2010),(SILVA et al., 2015). Em destaque, o governo da Índia possui

estas temperaturas máximas coletadas com as respectivas latitude e longitude, possuindo

um histórico que abrange os períodos de 1951 até o ano de 2020, tópico que será o centro

deste trabalho. Um estudo semelhante em relação a parte da Teoria de Valores Extremos

foi feito por Vieira (2018), onde dados até 2014 foram analisados. Além disso, as extremas

temperaturas indianas é um tema já apontado em outros estudos onde a GEV foi utilizada

(STERL et al., 2008).

Ainda em relação ao continente asiático, outras regiões também vem passando pelos

mesmos problemas da Índia. Uma delas é a Ilha de Sumatra na Indonésia, onde as suas

elevadas temperaturas foram ajustadas pela GEV e através da mesma foi encontrado

previsões de que as temperaturas para as décadas que estão por vir aumentarão ainda

mais (MAPOSA, 2016). Ademais, dados de temperatura de 1985–2014 da Arábia Saudita,

mostraram resultados semelhantes no país (RAGGAD, 2018). Entretanto, o principal país

da Ásia que tem tido as suas temperaturas estudadas recentemente é a China, no qual, uma

pesquisa mostrou que tanto as suas temperaturas máximas, como as suas temperaturas

mínimas já são preocupantes e vão continuar se potencializando até 2040 (ZHANG et al.,
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2017). Outros estudos, além de contemplar as altas temperaturas chinesas, também tem

apontado fatores que englobam esses extremos. Dois deles investigaram grandes padrões

climáticos, o primeiro dos estudos sobre a Alta Subtropical do Pacífico Ocidental (Western

Pacific Subtropical High, WPSH) e a Oscilação Ártica (Arctic Oscillation, AO), onde foi

visto que as temperaturas máximas observadas no sul da China tem relação com a WSPH,

enquanto que as temperaturas minímas vistas no norte e leste com a AO (GAO; ZHENG,

2018). O outro também investigou a AO, mas além disso analisou a Oscilação Sul do

El Niño (El Niño-Southern Oscillation, ENSO) para temperaturas do leste da China no

período de 1961-2011, no qual obteve-se que na parte norte da região, as temperaturas

frias estão relacionadas com a AO, como no estudo anterior, enquanto que no sul, elas

estão ligadas a ENSO. Além disso, os resultados indicaram que, seja antes ou depois

da mudança de meados da década de 1980, uma conexão significativa existia entre os

dias de frio extremo no inverno ao norte da região e a AO. No entanto, ao sul, somente

após tal período, foi encontrado uma conexão considerada significativa entre o inverno

extremo com dias gélidos e a ENSO. (CHEN; CHEN; WEI, 2013). Vendo por um novo

angulo, a urbanização foi o foco de dois estudos similares, na qual o primeiro (LI et al.,

2014) analisou temperaturas gélidas na parte norte da China durante o período de 1957

e 2010, e ao ajusta-las a GEV, podê ser detectado que o frio extremo está relacionado

com a ação humana, principalmente desde 1980, no qual a urbanização começou a crescer

rapidamente. O segundo que foi um estudo na região de Bohai (LI; HUANG, 2013),

que analisou as temperaturas quentes das suas noites de 1958-2010 e ajustando essas

temperaturas a GEV, foi visto que os máximos estão relacionados com a urbanização

local, sendo potencializado a partir de 1978, pelo mesmo motivo do estudo anterior. Uma

recente preocupação que os chineses tem enfrentado é como as altas temperaturas podem

afetar as suas construções tais como as suas pontes. Essas medidas foram monitoradas na

Ponte Dashengguan Yangtze, onde, pela GEV, pode ser observado que a ponte tem ficado

bastante aquecida e que a previsão é de que esse aquecimento se torne ainda maior ao

longo das décadas, o que deve servir de sinal de alerta para o governo Chinês (GAOXIN;

YOULIANG, 2015).

A Europa é mais uma área que vem apresentando diversas pesquisas à respeito do

tema proposto, no qual uma delas englobou o continente como um todo e mostrou que as

temperaturas extremamente baixas dos invernos atuais podem ser ajustadas pela GEV e

que as mesmas sofrem uma alta influência do Bloqueio Atmosférico do Atlântico Norte

(SILLMANN et al., 2011). Os estudos sobre o tema proposto se alastram por diversos

países europeus, como a Sérvia na região de Belgrado, aonde, tal como a Europa com um



1.2 Revisão Bibliográfica 14

todo é afetada pelo tal bloqueio, esta também é afetada pela Oscilação do Atlântico Norte

que tem uma grande relação tanto com as temperaturas mínimas encontras no inverno,

como as temperaturas máximas vistas no verão, temperaturas essas que foram ajustadas

pela GEV e puderam ser previstas para um período de 10 e 100 anos (UNKAŠEVIĆ;

TOŠIĆ, 2009). Uma pesquisa da Espanha agrupou regiões que apresentaram extremas

temperaturas máximas (mínimas) e através da GEV essas medidas puderam ser moldadas

e previstas para os anos seguintes (MAHARAJ; ALONSO; D’URSO, 2015). Ainda sobre

a Espanha, mas agora como parte da Península Ibérica, houve um estudo no qual as

temperaturas extremas da região no verão e no inverno foram observadas e foi verificado

pela GEV que elas serão potencializadas nos próximos anos, sendo algo preocupante tanto

para o setor público, como o privado da região (FURIÓ; MENEU, 2011). Outro país foi

a Suíça que encontrou resultados semelhantes à Espanha, onde foi analisado em foco o

seu verão de 2003, no qual temperaturas extremamente altas foram observadas, junto a

medidas dos anos seguintes e dessa forma, ao se ajustar pela GEV, foi possível observar o

que aconteceu em 2003 não é tão improvável como parece e a tendência é que ocorra mais

vezes ao longo do tempo (SILIVERSTOVS et al., 2010). Na França, em dois estudos a

GEV pode ser muito bem utilizada sobre as temperaturas do país, entretanto, o objetivo

dos estudos foram diferentes. No primeiro, foi analisado as temperaturas no verão de

2019, no qual foi possível observar que tanto a probabilidade, como a intensidade das

altas temperaturas encontradas tiveram um aumento significativo devido a uma grande

influência humana (ROBIN; RIBES, 2020). Já no segundo, as extremas temperaturas

francesas foram analisadas como uma antecipação visando que a construção de uma usina

atingisse um dimensionamento responsável no longo tempo de funcionamento do instala-

ção, no qual temperaturas até o final do século foram previstas (PAREY, 2008). Logo ao

lado, no Reino Unido uma pesquisa foi feita tendo como objetivo analisar uma possível

relação entre a umidade do solo e períodos de temperaturas extremas previstos no país,

no qual uma análise foi feita utilizando a GEV e ao se ajustar o modelo às temperaturas,

foi possível comprovar que os períodos de altas temperaturas no país tem uma grande

relação com a baixa umidade do seu solo. Fazendo uma previsão até 2100, foi possível

observar que os períodos de calor extremo tendem a aumentar ao longo tempo, principal-

mente a partir de 2060, e dessa forma a umidade do solo tende a abaixar cada vez mais

(BRABSON et al., 2005).

Na Turquia, um país que se estende do oeste da Ásia ao leste da Europa, dois estudos

similares foram feitos, no qual em ambos as temperaturas do país puderam ser ajustadas

pela GEV e ao fazer a previsão para as temperaturas das décadas seguintes pode ser visto
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que as temperaturas minímas tendem a sofrer um maior impacto do que as temperaturas

máximas. O primeiro deles se limitou a essa comprovação somente, alertando que a po-

tencialização das temperaturas mínimas podem contribuir para menos neve acumulada,

acelerar as mudanças de tempo em direção aos primeiros dias do ano nos picos de es-

coamento de riachos de neve derretida e diminuir ainda mais a disponibilidade de água

durante a temporada de verão (AZIZ; YUCEL; YOZGATLIGIL, 2020a). Na segunda

pesquisa, foi visto também que a Oscilação Ártica e a Oscilação do Atlântico Norte tem

relação com as extremas temperaturas da região (AKSU, 2021), tal como foi visto na

China e na Sérvia respectivamente para cada Oscilação.

No continente africano, principalmente na África do Sul, as temperaturas também

tem sido estudadas. A província de Limpopo foi uma região explorada, na qual, dentre

outras distribuições, a Weibull foi vista como a melhor que se ajustou tanto as tempera-

turas máximas, como as mínimas da região, onde posteriormente a GEV foi ajustada aos

dados para mostrar que de fato a Weibull era a distribuição a ser escolhida. Dessa forma,

unindo a GEV a outros testes e análises gráficas, foi possível observar que as temperatu-

ras mínimas na região tendem a cair ainda mais ao longo dos anos, enquanto que as suas

temperaturas máximas a aumentar (SEIMELA, 2021). Um outro estudo, mas agora no

país como um todo no período de 2000-2010, pretendeu analisar a relação da demanda de

eletricidade com dias que houveram temperaturas extremamente frias. Nele, as tempera-

turas mínimas puderam ser ajustadas pela GEV e pode ser mostrado que quando esses

temperaturas extremas ocorrem, que seria por volta de oito vezes ao ano, a demanda

de eletricidade fica bastante sensível, resultando em aumentos enormes nessas demandas

(CHIKOBVU; SIGAUKE, 2013).

Olhando para a América do Sul, um estudo Argentino, no qual a Teoria de Valores

Extremos e a GEV foram utilizadas para analisar quatro extremos anuais com base em

dados diários mínimos e máximos de 1956-2003: a temperatura máxima (mínima) mais

alta do ano, e a menor temperatura máxima (mínima) do ano. Foi encontrado que para

extremos quentes, espera-se que a temperatura máxima seja maior que 32°C pelo me-

nos uma vez a cada cem anos em todo o país (atingindo valores ainda maiores que 46°C

na região central), enquanto a temperatura mínima deverá ultrapassar 16°C (chegando

a 30°C nas regiões centro e norte). Extremos anuais frios mostram gradientes maiores

em todo o país, com a temperatura máxima sendo inferior a 8°C pelo menos uma vez a

cada 100 anos e a temperatura mínima inferior a 0°C a cada dois anos, com valores de

-10°C na parte sudoeste do país. Além disso, com base em certos acontecimentos que

podem ser considerados como uma Mudança Climática que ocorreu de 1976-77 (HUANG;
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SEAGER; KUSHNIR, 2005) (TRENBERTH et al., 2007) (SEIDEL et al., 2004), foi pro-

posto também uma análise das temperaturas comparando o período antes dessa mudança

(pré-1976) e depois dessa data (pós-1977), no qual foi encontrado que após 1977 há uma

maior frequência de ocorrência de altos valores de temperaturas mínimas no Observatório

Central de Buenos Aires e no Río Gallegos juntamente com uma menor frequência de

ocorrência de altos valores de temperaturas máximas, levando a uma diminuição na faixa

de temperatura anual. O resultado mais notável em meio a comparação foram nos valo-

res de retorno na Patagônia, onde o valor de retorno para dez anos para a temperatura

mínima mais alta aumenta de 13,7°C para 18,6°C ao se comparar os períodos, ou seja,

esses valores extremos que ocorriam pelo menos uma vez a cada 10 anos antes de 1976,

acontece mais de uma vez a cada 2 anos após 1977 (RUSTICUCCI; TENCER, 2008).

Subindo para a América do Norte, têm-se dois estudos do México similares em que a

GEV foi ajustada as temperaturas do país de 1950-2010, onde por meio dela, as tempe-

raturas até o final do século 21 foram previstas e comparadas com as temperaturas base.

Dessa forma, foi encontrado que as temperaturas extremas máximas podem aumentar em

até 5°C e as temperaturas extremas mínimas aumentar de 7°C à 9°C, ou seja, os futuros

invernos tendem a ser menos severos na região (GARCÍA-CUETO et al., 2014) (CUETO

et al., 2013). Passando para o Canadá, um estudo foi feito para analisar uma possível

relação entre congelantes temperaturas e danos à árvores frutíferas durante a sua floração

como uma forma de indicador. Ao se adaptar a GEV à essas temperaturas extremas, o

indicador mostrou-se promissor em sua utilidade, na medida em que sua magnitude foi

maior quando ocorreu o congelamento após a floração e foi demonstrado estar correlacio-

nado com as datas estimadas de floração dos frutos de maçã e pêssego cultivados no sul de

Ontário. Fazendo uma previsão, foi demonstrado também que os eventos de congelamento

relatados causarão perdas significativas de maçãs e pêssegos com um tempo de retorno

de 10 anos (KAHARABATA; DESJARDINS, 2021).

Finalmente, chegando nos Estados Unidos, a principal fonte de pesquisas do conti-

nente, têm-se, inicialmente, dois estudos que abordam o tema como um todo, no qual, o

primeiro no estado do Texas, que ajusta a GEV às suas temperaturas atuais e às suas tem-

peraturas de 1980, ambas nos meses de julho e agosto. Ao comparar esses meses ao longo

dos dois períodos, foi possível observar que tanto no mês de julho, como no mês de agosto,

houveram temperaturas extremas atuais mais altas ao se comparar com as da década de

80 (AZIZ; YUCEL; YOZGATLIGIL, 2020b). O outro estudo, que se passa na Florida,

também teve as suas temperaturas ajustadas pela GEV em dois períodos distintos, 1949-

1974 e 1975-2000, e teve como resultado que ao se fazer um simples teste não-paramétrico
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de significância é possível detectar mudanças no número de máximos anuais caindo na

parte superior e inferior dos tercis de eventos durante a primeira e segunda metade do re-

gistro (WAYLEN; KEELLINGS; QIU, 2012). Além de contemplar as altas temperaturas

americanas, outros estudos também tem apontado fatores que englobam esses extremos,

sendo um deles a questão da sua relação com gasto de eletricidade no país, gasto esse

bem documentado (LU et al., 2009), no qual é mostrado que o consumo de energia nos

EUA aumenta drasticamente quando as temperaturas do verão aumentam. Com o intuito

de mostrar essa relação, uma pesquisa em Rochester, no estado de Nova York, tendo a

consciência de que as pessoas recorrem ao ar condicionado para reduzir o calor e dessa

maneira, a pressão sobre a rede elétrica pode se tornar insuportável, ocasionalmente le-

vando a apagões, utilizou a GEV para ajustar as temperaturas extremas máximas da sua

região e construir assim uma ferramenta de planejamento para prever a demanda regional

de energia. Com essa ferramente, foi possível observar que uma determinada carga de

pico extrema, que agora ocorre apenas uma vez a cada 20 anos, ocorrerá anualmente por

volta de 2050 (CONSTABLE; HAMILTON; PFAFF, 2013). Uma segunda pesquisa que

abordou esse mesmo tema no Texas, optou por uma perspectiva preventiva em relação ao

problema em questão, na qual seu foco foi mostrar que a previsão de pico de demanda

diária a longo prazo desempenha um papel importante tanto nas operações eficazes e

econômicas, como no planejamento de sistemas de energia, levando em consideração os

efeitos do crescimento populacional e os esforços de gestão do lado da demanda em edi-

fícios, no qual o seu principal problema é a incerteza em meio a temperatura da região.

Com o intuito de resolver esse problema, a GEV foi utilizada para ajustar essas tempe-

raturas e prevê-las, tornando assim possível fazer uma relação dos gastos de energia com

as temperaturas e juntamente com as previsões deles, prever também os futuros gastos.

Dessa forma, usando dados reais de uso de construção na região, a abordagem proposta

podê quantificar as incertezas na estrutura dos gastos e fornecer intuições úteis sobre a

evolução de longo prazo de densidade de demanda de pico, podendo formar assim uma

estratégia a longo prazo de economia de demanda de construção bem estabelecida para

proteger contra as crescentes necessidades de pico de demanda de eletricidade (JANG et

al., 2020). Buscando relacionar as temperaturas extremas americanas com os fenômenos

naturais da ENSO e da AO, dados dessas temperaturas foram obtidos de 1951-2008 e mol-

dados pela GEV para calcular a probabilidade dos seus acontecimentos. Foi encontrado

que os dias de temperaturas muito quentes estão ligados tanto com a ENSO, como com

a AO, enquanto que os dias gélidos tem influencia de variações da AO, principalmente

a partir de 1981 (LIM; SCHUBERT, 2011), tal como foi visto da China. Ainda sobre a
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influência de fenômenos da natureza sobre as temperaturas mínimas dos EUA, um outro

estudo trata sobre o fenômeno do Bloqueio Atmosférico e também abrange o Canadá.

Nele foi encontrado que de fato existe uma influencia do Bloqueio nas temperaturas mais

frias na Colúmbia Britânica e no nordeste dos Estados Unidos. Através de uma previsão

das temperaturas para as duas décadas seguintes pela GEV, foi visto que a diferença

no valor de retorno de 20 anos das temperaturas mínimas do inverno entre altas e bai-

xas frequências de bloqueio indica que o mesmo está associado a uma diminuição de até

15°C no oeste do Canadá e na maior parte dos Estados Unidos, exceto na região norte,

onde a diferença do valor desses retornos é positiva, no qual o bloqueio está associado a

temperaturas extremas de frio mais quentes (WHAN; ZWIERS; SILLMANN, 2016).

Portanto, pode-se concluir que o tema da Teoria de Valores Extremos já se espalhou

para o mundo inteiro, onde foi discutido estudos da Europa, Ásia, África, América do

Sul e América do Norte, nos quais a GEV pode ser usada como uma forte ferramenta de

modelagem para temperaturas extremas.

Seguindo a discussão do tema, mas a partir de agora alternando o prisma para a Teoria

de Cópulas, um estudo de 2008 mostrou que as Cópulas, as quais são muito conhecidas por

serem usadas em áreas como econometria, finanças, gestão de risco ou seguro, também po-

deriam ser usadas para tratar da meteorologia, tal como de temperaturas (SCHOELZEL;

FRIEDERICHS, 2008). Esta que é a base desse trabalho, com foco na parte da depen-

dência, mais especificamente, na questão de como um fenômeno de uma região pode estar

contagiando a outra, o que já foi visto em um estudo australiano (HAN; MEHROTRA;

SHARMA, 2020), que tratou sobre chuvas torrenciais, onde foi proposto um conceito

para caracterizar tal dependência, formulado usando a teoria das cópulas empíricas. A

conectividade espacial relativa de eventos extremos de chuva em 2708 estações de chuva

na Austrália é verificada e conclusões tiradas. Os eventos extremos de chuva na Austrália

Ocidental, sudeste da Austrália do Sul e sudoeste de Victoria exibem maior conectividade

relativa do que outras regiões, sugerindo uma dependência espacial mais forte e maior

possibilidade de concorrência quando comparadas a outras regiões. Algo importante de

se frisar nesse inicio de discussão do assunto, tratando tanto de valores extremos, como

de cópulas é visto em um estudo chinês (FENG et al., 2018), que diz respeito à análise de

valores que são considerados extremos quando tratamos de dados acoplados, no qual a re-

lação e distribuição conjunta desses dados se mostram de maneira muito mais significativa

nas caldas. Nesse estudo foi examinados a estrutura de dependência, construindo uma

cópula de Gumbel conjunta bivariada para temperatura e precipitação usando dados de

temperatura média mensal (T) e precipitação mensal (P) da estação de Pequim na China,
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abrangendo um período de 1951-2015, onde a estrutura de dependência foi dividida em

duas seções, na parte do meio e na cauda superior dos dados. Foi encontrado que T e P

têm uma forte correlação positiva na seção de cauda alta (T > 25, 85◦ e P > 171,1 mm),

enquanto não demonstram a mesma relação na outra seção, o que sugere a identificação

de uma forte influência de T no extremo P. Também foi descoberto que na seção de cauda

alta, cada aumento de 1◦ em T está associado a um aumento de 73,45 mm em P. Esses re-

sultados sugeriram que flutuações extremas de precipitação por mudanças de temperatura

permitirão que a estrutura de dependência de dados seja incluída como um efeito extremo

para a avaliação de risco de desastres em cenários futuros de mudanças climáticas. Por

fim, outro ponto que vale a pena ser destacado é a disparidade que é encontrada quando

dados são avaliados de maneira univariada e multivariada, no qual um estudo (AIHAITI

et al., 2021) mostra isso, onde a temperatura e a precipitação da China são descritos

por uma abordagem de copulas. Nele, o risco de ocorrência de extremos compostos (ou

seja, eventos quentes/secos e quentes/úmidos) e eventos univariados correspondentes (ou

seja, eventos quentes, úmidos e secos) no histórico período são comparados. Além disso,

as mudanças de risco de extremos compostos são discutidas em relação ao aquecimento

global de 1, 5◦ e 2◦. Os resultados mostram que o risco médio de eventos quentes e úmidos

na China aumenta 2,3 e 1,16 vezes sob 1, 5◦ de aquecimento, respectivamente, aumenta

em 2,83 e 1,29 vezes com 2◦ de aquecimento, respectivamente, enquanto o risco de eventos

secos diminui na maior parte da China. Ademais, a média de eventos quentes/úmidos na

China aumenta 5,48 e 10,01 vezes em meio a 1, 5◦ e 2◦ de aquecimento, respectivamente,

onde as regiões do norte e sul da China experimentam o risco mais elevado cerca de mais

de oito vezes. Os eventos quente/seco mostram menor magnitude de aumento com 1,82 e

2,04 vezes sob dois climas mais quentes, respectivamente, enquanto que o maior aumento

no risco está localizado no norte da China. Com um aquecimento adicional de 0,5°C de

1, 5◦ para 2◦, o risco médio de eventos quentes/secos e quentes/úmidos aumenta em 1,40

e 2,74 vezes, respectivamente. Na maioria das áreas, o risco de eventos quentes/úmidos

aumenta significativamente e é maior do que o de eventos quentes/secos. Isso indica que

controlar o aquecimento global em até 1, 5◦ pode evitar eventos quentes/secos e quen-

tes/úmidos mais intensos. Portando, esse trabalho destacou que o risco de compostos

extremos podem ser subestimados se considerarmos apenas os eventos univariados.

No Brasil esse tema já foi abordado, no qual em um estudo no Estado de São Paulo

(BALLARIN et al., 2021), foi avaliado a severa crise hídrica que ocorreu em 2014-2015,

onde foi encontrado que as altas temperaturas estão diretamente ligadas com secas da

região naquele período. Outro estudo brasileiro, agora em Amazonas (WANG et al., 2021),
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verificou através de cópulas, como o comportamento conjunto de temperaturas extremas

e o nível de precipitação, que foi coletado pelo Índice de Precipitação Padronizado (SPI),

afeta as secas na região, no qual foi encontrado que a probabilidade de ocorrer extremos

secos e temperaturas elevadas aumentou com uma maior dependência entre o SPI e as

temperaturas, uma vez que esses dois apresentaram uma correlação negativa entre si.

Agora, em destaque para a Índia, que é o pais central desse trabalho, foi destacado

em um estudo (PANDEY et al., 2018), que a temperatura e a precipitação são os dois

parâmetros climáticos críticos que mais influenciam a produtividade agrícola e muitos

outros eventos hidrológicos e meteorológicos extremos. Portanto, por meio de cópulas,

foi analisado o comportamento dos dois fenômenos conjuntamente, no qual foi observado

que esses eventos climáticos tem, de fato, uma forte relação, principalmente em razão do

aumento do aquecimento global, o que é preocupante para a agricultura e pro mundo como

um todo. Junto a isso, outros dois estudos similares sobre a Índia mostraram como, na

prática, as extremas temperaturas no país afetam a produtividade agrícola. No primeiro

deles (ZACHARIAH; MONDAL; AGHAKOUCHAK, 2021), foi analisado a relação das

extremas temperaturas no cinturão do trigo ao longo das Planícies Indo-Gangéticas e a

produção do cereal em questão entre 1967–2018, no qual, foi verificado, através do uso de

cópulas, que a produção do trigo é afetada pelo estresse causado pelo calor, abaixando a

sua produtividade e que esse dano tende a aumentar de 8% a 27% ao longo das próximas

décadas devido as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. Já no segundo

estudo (CHAKRABORTY et al., 2018), feito para diversos tipos de cereais, foi observado

as temperaturas de 1951-2014 e comprovadas que em diversas áreas do país, elas estão

em plena ascensão, como também foi visto neste trabalho em questão, o que é bastante

preocupante para a o cultivo dos cereais, uma vez que foi calculado pela distribuição de

probabilidade conjunta da cópula dessas extremas temperaturas e da produção dos grãos

que, o aumento de dias quentes extremos de 20% para 60% pode aumentar a probabilidade

de 5% ou mais na perda de rendimento de 17% para 53% sobre os Cereais Kharif, de 11%

a 43% para cereais Rabi e 19% a 63% na produção de trigo. Saindo da Índia, mas

mantendo o mesmo problema, um estudo na região do Sudeste Africano (AFUECHETA;

OMAR, 2021), avaliou as temperaturas máximas e dados de chuvas de nove diferentes

países da região, onde foram propostos modelos baseados em cópulas para descrever a

estrutura de dependência entre as variáveis climáticas (temperatura/chuva) e as variáveis

relacionadas à colheita, como produtividade e quantidade de produção. Os resultados

da análise mostram que independentemente do país, fatores climáticos e os produtos

agrícolas (produção/rendimento), a dependência mais forte é demonstrada pelos pares
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envolvendo culturas de cereais, enquanto a dependência mais fraca é caracterizada pelos

pares envolvendo batata padrão. Por fim, para tentar amenizar esse problema criando

estratégias procurando estabelecer preços garantidos para produtores agrícolas com a ideia

de que esse mecanismo de mercado substitui a intervenção direta do governo e o seguro

tradicional, um estudo mexicano (CRUZ-AKÉ; GARCÍA-RUIZ; VENEGAS-MARTÍNEZ,

2021) buscou construir uma cópula entre as temperaturas da região produtora de trigo de

Apan Hidalgo em um período de sete anos, que variou de −8◦ a 33◦, e o comportamento

da produção no mesmo período, no qual foi possível observar o impacto na produção

agrícola em relação para cada aumento ou queda de 1◦ Celsius de temperatura, o que é

mais eficiente em termos de custos do que o programa atual do governo, tendo assim uma

sistema de preços garantidos, ampliando seu escopo e beneficiando mais agricultores.

Similarmente, mas agora avaliando o impacto de altas temperaturas junto a secas

sobre a vegetação, dois estudos chineses se aprofundaram no assunto, onde o primeiro

deles (LI et al., 2021) diz que a combinação desses eventos tem impactos catastróficos nos

ecossistemas terrestres, no qual a vegetação é extremamente vulnerável. Com o intuito

de quantificar o tamanho desse impacto na área de Xinjiang, cópulas contemplando o

Índice de Vegetação de Diferença Normalizada (Normalized Difference Vegetation Index,

NDVI), o Índice de Evaporação de Precipitação Padronizado (Standardized Precipitation

Evapotranspiration Index, SPEI), e o Índice de Temperatura Padronizado (Standardized

Temperature Index, STI) são usadas para avaliar a probabilidade condicional de perda de

vegetação sob múltiplos eventos seco-quentes e revelar os padrões temporais e espaciais de

vulnerabilidade da vegetação de diferentes tipos de uso da terra. Os principais resultados

encontrados foram que respostas espaciais e temporais de vegetação à seca e eventos

quentes apresentam-se distintamente, de que no cenário extremo, a probabilidade média

de a perda de vegetação abaixo do percentil 50 em agosto chega a 58,2%, seguida de

julho (com 44,0%) e junho (com 33,1%) e que as regiões norte e sudoeste do território

(especialmente para as pastagens nas áreas montanhosas) têm as piores resistências a

eventos extremos de calor seco na temporada de verão. O segundo estudo (ZHU et al.,

2021), que avaliou o registro de temperaturas entre 1982-2017 de oito diferentes regiões

de vegetação, analisou por meio de cópulas impactos únicos e combinados de calor e seca

sobre a produção primária bruta (Gross Primary Productivity, GPP), onde probabilidades

foram estimadas sob diferentes níveis de seca e intensidades de calor. Os resultados

mostraram que a probabilidade de uma redução drástica do GPP aumenta com o aumento

dos níveis de seca e intensidades de calor, que os impactos combinados de calor e seca na

produtividade da vegetação é maior do que os impactos deles sozinhos e que as pastagens
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temperadas e as regiões de floresta de folhas largas decíduas temperadas quentes são as

regiões mais sensíveis à esses fenômenos na China. Outro problema que impacta o meio

ambiente e já foi verificado em um estudo (AGLIARDI; ALEXOPOULOS; CECH, 2019), é

sobre a relação entre a emissão de gases de efeito estufa e o aumento do aquecimento global

e consequentemente o aumento das temperaturas chegando a níveis extremos. Com o uso

de cópulas para verificar uma dependência desses eventos, foram obtidos os resultados de

que é sugerido um efeito constante das emissões de gases de efeito estufa nas anomalias

de temperatura, especialmente nas últimas décadas. Por outro lado, foi observado uma

dependência positiva da cauda superior nas análises da cópula, o que implica em uma

probabilidade comparativamente alta de valores extremamente grandes conjuntos (ou seja,

altas temperaturas e concentrações de emissões). Junto a isso, em meio ao aquecimento

global sem freio, um estudo analisou (LASCIO; MENAPACE; RIGHETTI, 2020) por

meio de cópulas, o contágio desse constante aumento da temperaturas externa sobre a

demanda de eletricidade na cidade italiana de Bozen-Bolzano com o objetivo de fornecer

uma base de probabilidades de demanda de calor dadas condições climáticas extremas

e derivar implicações úteis para o gestão e produção de energia térmica. Observando

dados da temperatura externa de janeiro de 2014 até novembro de 2017, foi encontrado

que a cópula selecionada apresenta dependência simétrica e de cauda pesada. Ao levar

em conta o comportamento condicional da demanda de calor diante de eventos climáticos

extremos, este último afeta fortemente a primeira, e encontramos uma alta probabilidade

de a demanda de energia térmica atingir seu pico.

Em relação as secas, outros estudos foram focados na sua relação direta com calor

extremo. Dois deles são bem parecidos, alterando principalmente a sua localização, onde

o primeiro se passou na região da Península Ibérica (RIBEIRO et al., 2020), no qual por

meio das cópulas foi analisada a probabilidade de dias de verão extremamente quentes

sendo precedidos por eventos de seca na primavera e início do verão, onde o perigo de seca

precursora foi caracterizado pelo SPEI para os meses de maio, junho e julho. A estrutura

de dependência entre o SPEI e número de dias de temperaturas elevada foi muito bem

identificada para a maioria das regiões da região com dependência da cauda superior, su-

gerindo que dias quentes e com seco extremos estão fortemente associados. Os resultados

sugerem também uma heterogeneidade espacial sobre a área ao caracterizar a influência

dos déficits hídricos sobre temperaturas extremas no verão, aonde as regiões nordeste,

oeste e central foram regiões mais propensas a extremos quentes de verão induzidos pela

secura. O outro, que se passou na China (HAO et al., 2017), avaliou quantitativamente

o risco de de ocorrer temperaturas extremas condicionadas a um antecedente de seca na
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região, por meio da distribuição de probabilidade conjunta de extremas temperatura e

seca feito através de cópulas, com base em 6 meses de dados. Foi possível observar que

a probabilidade de temperaturas extremas excederem os quantis altos é maior, dadas as

condições secas antecedentes, do que as condições úmidas antecedentes em grandes regiões

do sudoeste ao nordeste da China. Além disso, o mesmo foi feito para um caso específico,

que foi o verão de 2006 nas regiões de Sichuan e Chongqing, no qual foi mostrado que o

período de retorno condicional de temperatura extrema condicionada à seca antecedente

é de cerca de 5 a 50 anos menor que o período de retorno univariado. Esses dois resulta-

dos quantificam o impacto da seca como um antecedente para subsequentes temperaturas

extremas e assim destacar o importante papel da seca antecedente na intensificação dos

extremos quentes nessas regiões. Ainda na China, mas com uma abordagem diferente,

um estudo (SUN et al., 2019), que ocorreu sobre diversas estações na região de Loess

Plateau, desenvolveu um sistema, através das cópulas, de reconhecimento probabilístico

de seca quente desenvolvido para investigar como potenciais mudanças climáticas futuras

afetarão a ocorrência simultânea de secas e extremos quentes, no qual obteve como prin-

cipal resultado que algumas das estações podem experimentar secas quentes que são mais

frequentes e extremas, particularmente certas estações nas regiões sudoeste e centro-sul

com período de recorrência inferior a 10 anos.

Alinhado as secas, a precipitação em si também é um fenômeno que se mostra direta-

mente ligado a extremas temperaturas em diversos estudos. Um deles se baseou na Ásia

Central (LIU et al., 2021), onde foi possível avaliar por meio de cópulas construídas entre

temperatura e precipitação com dados observados de 1881–2018, que o aquecimento glo-

bal afeta significativamente as intensidades e frequências de precipitações e temperaturas

extremas, e seus riscos univariados e multivariados intensificam-se na maioria das regiões

da Ásia Central. Outro estudo, que ocorreu na Suíça (HUSSAIN et al., 2021), dados

para temperatura média mensal e precipitação foram coletados. Os resultados analisados

indicaram que uma correlação positiva fraca de 0,233, mas altamente significativa (0,000),

existiu entre as variáveis. Verificou-se também que cada 1◦ de aumento de temperatura

estava associado a um aumento de 0,684 mm aumento da precipitação. Um gráfico de

dispersão indicou uma estrutura de dependência não linear entre as variáveis. Portanto,

as cópulas foram aplicadas para avaliar a natureza da interdependência entre as variáveis

e com base em diferentes critérios de informação, a cópula de Gumbel foi identificada

como a cópula mais bem ajustada, mostrando que as temperaturas extremamente altas

e a precipitação apresentaram uma maior correlação (dependência da cauda direita) em

relação aos seus valores mais baixos. Passando para a Austrália, um estudo (COLLINS,
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2021) avaliou temperaturas de 1889–2019 sobre 700 grids ao redor do país, no qual uma

estrutura de cópula multivariada não paramétrica foi adotada para estimar o período de

retorno de eventos compostos quente-seco (Compound Hot and Dry, CHD). Os principais

resultados encontrados foram de uma tendência geral de umedecimento por resfriamento

ao longo de 1889-1989. Significativas tendências crescentes foram detectadas entre 1990

e 2019 na frequência e gravidade dos extremos quentes em todo o país, enquanto as ten-

dências nos extremos secos foram em sua maioria insignificantes (e decrescentes). Foi

encontrado também um aumento significativo na associação entre temperatura e preci-

pitação em várias escalas temporais. Além disso, a frequência de extremos de CHD foi

principalmente estável ao longo 1889–1989, mas aumentou significativamente entre 1990 e

2019 em 44% dos grids estudadas, localizadas principalmente no norte, sudeste e sudoeste.

Portanto, conclui-se que o tema da Teoria de Cópulas está presente nas mais diversas

áreas, como nas Temperaturas, Precipitação, Secas, Agricultura, dentre outras, nos quais

o poder das cópulas de conseguir avaliar o comportamento da dependência entre eventos

pode ser usada como uma forte ferramenta para modelar eventos extremos.

1.3 Objetivos

Este estudo como objetivo principal avaliou o comportamento das temperaturas má-

ximas da Índia, especificamente:

• Interpolou os dados dos sítios meteorológicos pelas microrregiões da Índia;

• Analisou as temperaturas máximas da Índia entre os anos de 1951-2020;

• Utilizou a Teoria de Valores Extremos para modelar e gerar previsões das tempera-

turas máximas da Índia para 20, 50 e 100 anos;

• Verificou como a microrregião com a maior temperatura máxima em 2020 contagiou

as suas microrregiões vizinhas por meio da Teoria de Cópulas.

1.4 Organização

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. No Capítulo 1 foi apresentado

um histórico, realizada uma revisão bibliográfica e fixados os objetivos. No Capítulo

2 será apresentado o referencial teórico, contendo os principais tópicos abordados neste
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trabalho. No Capítulo 3 serão dadas informações sobre os dados que foram utilizados nas

análises e mostradas as técnicas estatísticas adotadas. No Capítulo 4 serão interpretados

os resultados obtidos nas análises. Finalmente, no Capítulo 5 serão descritas as principais

conclusões obtidas nesta pesquisa.
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2 Referencial Teórico

2.1 Teoria de Valores Extremos

Nessa seção está descrito conceitos importantes sobre a Teoria de Valores Extremos,

que será empregada na modelagem dos dados sobre as temperaturas. Definições e prin-

cipais resultados estão presentes em Mendes (2004), as demonstrações dos teoremas e

proposições estão disponíveis em Embrechts (1997). Para um estudo mais detalhado e in-

tensificado sobre a Teoria de Valores Extremos aconselha-se a leitura da tese de doutorado

denominada “Copulas para Distribuições Generalizadas de Valores Extremos Multidimen-

sionais” de Sanfins (2009).

2.1.1 Modelagem Univariada de Extremos

Nessa seção esta apresentada a distribuição assintótica dos máximos e mínimos, tal

como as suas condições necessárias, a distribuição assintótica generalizada e seus parâme-

tros.

Notações

Seja X1, X2, ..., Xn uma amostra aleatória simples de uma variável X, com função de

distribuição acumulada FX(x). Frequentemente trabalha-se com a função de densidade

fX(x), logo FX(x) é definida como:

FX(x) = P (X ≤ x) =

∫ x

−∞
fX(a)da (2.1)

a esperança da variável X definida como:

E[X] =

∫ ∞
−∞

xfX(x)dx (2.2)
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e a variância:

V ar[X] = E[(X − E[X])2] (2.3)

A abordagem clássica da Teoria de Valores Extremos consiste em caracterizar as

caudas da distribuição FX(x) a partir da distribuição do máximo ou mínimo. Para isto é

definido as estatísticas de ordem, as estatísticas de ordem k e o suporte da FX(x).

Definição 2.1 Seja (Xn)n≥1 uma sequência de variáveis aleatórias, são definidas esta-

tísticas de ordem X(1), X(2), ..., X(n), que são as variáveis aleatórias ordenadas, tais que

X(1) ≤ X(2) ≤ ... ≤ X(n) (2.4)

Definição 2.2 Seja (Xn)n≥1 uma sequência de variáveis aleatórias, é definida a k-ésima

estatística de ordem como X(k), tal que

X(1) ≤ X(2) ≤ ... ≤ X(k) ≤ ... ≤ X(n) (2.5)

Definição 2.3 Seja X ∼ FX(x), o limite superior do suporte da função de distribuição

de X será:

xFX = sup{x ∈ R : FX(x) < 1}. (2.6)

Distribuição Exata e Limite do Máximo

Para TVE é importante destacar o suporte da FX(x) e as estatísticas de ordem dos

extremos, o mínimo e o máximo que são definidos como mínimo X(1) e máximo X(n) de

uma amostra i.i.d., ou seja:

X(1) = min{X1, X2, ..., Xn} ; X(n) = max{X1, X2, ..., Xn} (2.7)

A função de distribuição exata do máximo e do mínimo é obtida através da função

de distribuição de X.
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Definição 2.4 A função de distribuição do máximo é definida como FX(n)
(x) e é obtida

a partir da distribuição de X, do seguinte jeito:

FX(n)
(x) = F n

X(x) (2.8)

Demonstração.

FX(n)
(x) = P{X(n) 6 x}

= P{max(X1, X2, ..., Xn) 6 x}

= P{X1 6 x,X2 6 x, ..., Xn 6 x}
i.i.d
= P{X1 6 x} × P{X2 6 x} × ...× P{Xn 6 x}

= P n{X 6 x} = F n
X(x).

Definição 2.5 A função de distribuição do mínimo é definida como FX(1)
(x) e é obtida

a partir da distribuição de X tal que:

FX(1)
(x) = 1− (1− FX(x))n (2.9)

Demonstração.

FX(1)
(x) = P{X(1) ≤ x}

= 1− P{X(1) > x}

= 1− P{X1 > x,X2 > x, ..., Xn > x}
i.i.d.
= 1− P{X1 > x} × P{X2 > x} × ...× P{Xn > x}

= 1− P n{X > x} = 1− (1− P{X ≤ x})n = 1− (1− FX(x))n.

Dessa forma, as distribuições exatas do mínimo e do máximo foram definidas, porém

suas distribuições dependem do conhecimento da distribuição de X, que em muitos ca-

sos é desconhecida, entretanto o Corolário 2.1 afirma que para n suficientemente grande

esta distribuição será degenerada. Para entender a demonstração do Corolário 2.1, é

preciso entender os conceitos de convergência em probabilidade, em distribuição e quase

certamente.

Definição 2.6 Seja (Xn)n≥1 uma sequência de variáveis aleatórias, e para qualquer ε > 0
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tem-se que X converge em probabilidade para c se

lim
n−→∞

P{|Xn − c| > ε} = 0, (2.10)

Denotado por X p→ c.

Definição 2.7 Seja (Xn)n≥1 uma sequência de variáveis aleatórias, é dito que Xn con-

verge quase certamente para X se

P (N) = 1, sendo N = {w ∈ Ω|Xn(w) →
n→∞

X(w)}, (2.11)

Denotado por Xn
q.c.→ X.

Definição 2.8 Sejam (Xn)n≥1 uma sequência de variáveis aleatórias, é dito que Xn con-

verge em distribuição para X se (para os pontos onde FX é contínua)

lim
n→∞

FXn(x) = FX(x), (2.12)

Denotado por Xn
d→ X.

Sabe-se que os valores dos máximos são aqueles que se localizam próximos do limite

superior do suporte da distribuição de X, logo, isso é um indicativo de que o comporta-

mento assintótico de Xn deve estar relacionado com a cauda de FX(x) perto de xFX . Isto

não é apenas algo intuitivo, mas também um Corolário, no qual as afirmações e resultados

são análogos para os mínimos.

Corolário 2.1 Sejam (Xn)n≥1 uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d. com distri-

buição FX(x), para n→ ∞, X(n) converge em probabilidade para o suporte, se xFX < ∞.

Demonstração.

Para x < xFX tem-se que
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P{Xn ≤ x} = F n
X(x) →

n→∞
0

e para xFX <∞, tem-se que para x > xFX

P{Xn ≤ x} = F n
X(x) = 1

Logo foi demonstrado que Xn
p→ xFX .

Corolário 2.2 Sejam (Xn)n≥1 uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d. com distri-

buição FX(x), para n →∞, X(n) converge quase certamente para o suporte, se xFX <∞.

Demonstração.

Visto que a Sequência Xn é não decrescente em n, o máximo converge quase certa-

mente para xFX . Para mais detalhes dessa demonstração veja James (1981).

É afirmado pelos Corolários 2.1 e 2.2 que não importa a função de distribuição de

X, a distribuição é degenerada se o tamanho da amostra de máximos for suficientemente

grande. Porém, uma distribuição degenerada não fornece tanta informação, portanto, na

Seção 2.1.2 é apresentada a distribuição assintótica do máximo.

2.1.2 Modelos Assintóticos para o Máximo

Para conhecer-se a distribuição exata do máximo, o Teorema Fundamental de Fisher-

Tippet (1928) fornece o resultado de convergência fraca para máximo centrado e norma-

lizado e através do resultado desse teorema é possível obter informações relevantes da

distribuição original X através da distribuição assintótica do máximo.

Teorema 2.1 Seja (Xn)n≥1 uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d. Se existirem

sequências de constantes normalizadoras cn > 0 e dn ∈ R e uma distribuição não degene-

rada H tal que

X(n) − dn
cn

d→ H (2.13)

onde d→ representa convergência em distribuição, então H é do tipo de umas das três

funções de distribuição abaixo:



2.1 Teoria de Valores Extremos 31

Gumbel : HI(x) = exp {−e−x} , x ∈ R. (2.14)

Fréchet : HII,α(x) =

{
0 , x ≤ 0

α > 0.
exp {−x−α} , x > 0

(2.15)

Weibull : HIII,α(x) =

{
exp {−(−x)−α} , x ≤ 0

α < 0.
1 , x > 0

(2.16)

Exemplo 2.1 Convergência do máximo de uma distribuição Uniforme(0,1) para uma

Weibull com α = −1:

Suponha que X ∼ Uniforme(0, 1), então sua função de densidade será fX(x) = I(0,1)(x) e

sua função de distribuição FX(x) = xI(0,+∞)(x). A distribuição exata do máximo é obtida

através da relação FX(n)
(x) = F n

X(x), logo:

FX(n)
(x) = xn, 0 < x < 1 (2.17)

O Teorema 2.1 indica que a distribuição do máximo possui uma distribuição assintó-

tica H(x), então

P

{
X(n) − dn

cn
< x

}
= P

{
X(n) < xcn + dn

}
= (xcn + dn)n (2.18)

Com isto, fazendo cn = 1
n
e dn = 1,

lim
n→∞

(
1 +

x

n

)n
→ ex (2.19)

que coincide com a distribuição HIII,α(x) com o parâmetro α = −1, isto é,

X(n) − 1
1
n

n→∞→ HIII,−1(x) (2.20)

Em relação a distribuição Uniforme (0,1) com tamanhos de amostras suficientemente

grande, a sua distribuição assintótica no máximo padronizado, converge para uma Weibull

com α = −1. A Figura 2 apresenta a curva estimada e a curva teórica da distribuição

assintótica do máximo padronizado do Exemplo 2.1, de uma amostra de máximos de

tamanho 100, retirados de blocos de tamanho igual a 5.
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Figura 1: Curva Estimada e Teórica da Distribuição Assintótica do Máximo Padronizado

−2.0 −1.5 −1.0 −0.5 0.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

x

F

Teórica

Estimada

Fonte: Elaboração Própria

Como mostrado no Exemplo 2.1, para certas constantes normalizadoras, havendo um

n suficientemente grande, a distribuição do máximo da variável X convergirá para alguma

distribuição de H(x), cn e dn.

Proposição 2.1 Seja X ∼ Frechet(α), se X > 0 as relações a seguir são válidas:

X ⇔ ln(Xα) ∼ Gumbel⇔ −X−1 ∼Weibull(−α) (2.21)

A seguir são apresentadas as funções de distribuição adicionadas com parâmetros de

locação µ e escala σ.

Gumbel : HI,µ,σ(x) = exp {−e − (x−µ)
σ
} , x ∈ R. (2.22)

Fréchet : HII,α,µ,σ(x) =

{
0 , (x− µ) ≤ 0

α > 0.
exp {−

(
x−µ
σ

)−α} , (x− µ) > 0
(2.23)

Weibull : HIII,α,µ,σ(x) =

{
exp {−(− (x−µ)

σ
)−α} , (x− µ) ≤ 0

α < 0.
1 , (x− µ) > 0

(2.24)

Pelo Teorema 2.1 condições são dadas para de estimar a distribuição assintótica(
X(n)−dn

cn

)
através da família H(x), sem que haja necessidade de utilizar a distribuição de

X. Após encontrar a distribuição assintótica do máximo, pode-se encontrar informações

da distribuição de X através da seguinte relação:

H

(
x− dn
cn

)
= FX(n)

(x) = P{X(n) ≤ x} = F n
X(x) (2.25)
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então,

FX(x) = n

√
H

(
x− dn
cn

)
. (2.26)

O Teorema 2.1 também é valido para variáveis aleatórias que apresentam dependência

temporal e heteroscedasticidade. Neste caso existe algumas condições a serem verificadas.

Em essência existem similaridades entre o Teorema de Fisher-Tippett (TFT) e o Teorema

Central do Limite (TCL), no qual o TCL estabelece que dentro das funções de distribuição

não degeneradas apenas as distribuições estáveis podem ser distribuição limites, enquanto

que o TFT estabelece que apenas as distribuições máx-estaveis podem ser distribuição

limite, veja Mendes (2004).

2.1.3 Máx-Estabilidade

Uma importante condição para as distribuições do máximo normalizado convergir para

alguma das distribuições da família H(x) é ela ser máx-estável. Pela definição 2.9 é visto

a condição de uma distribuição ser máx-estável e diz que toda distribuição máx-estável

converge para ela mesma, portanto são distribuições limite para o máximo normalizado.

Definição 2.9 Sejam X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias i.i.d. de uma distribuição FX(x),

e sejam dn ∈ R e cn > 0 constantes normalizadoras. É dito que FX(x) é máx-estável se

ela satisfaz a igualdade a seguir:

max(X1, X2, ..., Xn)
d
= cnX + dn, (2.27)

onde

lim
n→∞

F n
X(cnx+ dn) = H(x) (2.28)

Provando que as distribuições máx-estáveis coincidem com as distribuições da família

H(x).

Teorema 2.2 A classe das distribuições que apresentam máx-estabilidade coincide com

a classe de todas as distribuições limite possíveis (não degeneradas) para o máximo pa-

dronizado de variáveis aleatórias i.i.d..
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2.1.4 Domínio de Atração

O Teorema de Fisher-Tippett tem a seguinte aplicação direta: Se [FX(cnx + dn)]n é

não degenerada quando n é suficientemente grande, para certas constantes positivas cn e

dn ∈ R, então

∣∣∣∣[FX(x)]n −H
(
x− dn
cn

)∣∣∣∣→ 0, n→∞. (2.29)

para alguma H(x) pertencente as distribuições limites para máximos normalizados e

padronizados. Este fato permite que seja definido uma coleção de F ′Xs que dispõem de

uma mesma distribuição limite chamado de Domínio de Atração.

Definição 2.10 Se a convergência (2.29) é válida, FX(x) pertence ao domínio de atração

do máximo da distribuição de valores extremos H(x). Notação FX(x) ∈MDA(H).

Têm-se que a qualidade e a velocidade de convergência da distribuição do máximo para

H(x) depende de FX(x). Como exemplo, o máximo de uma Exponencial que converge

mais rapidamente para uma Gumbel do que ao máximo de uma Normal. Uma relação

de equivalência para as F ′Xs pertencentes ao mesmo domínio de atração pode ser definida

através do conceito de equivalência de cauda.

Definição 2.11 Duas distribuições F (x) e G(x) podem ser denominadas equivalentes de

cauda se ambas apresentarem um mesmo limite superior, isto é, xFX = xGX e limx↑XFx
FX
GX

=

c, para qualquer constante no intervalo (0,∞).

2.1.5 Distribuição de Valores Extremos Generalizada (GEV)

Os três tipos de distribuições, Gumbel, Fréchet, e Weibull, são integrantes de uma

única família de distribuições: A Distribuição de Valores Extremos Generalizada (Gene-

ralized Extreme Value, GEV) padrão, que refere-se as distribuições EV dentro de uma

única família, parametrizadas somente pelo parâmetro ξ e é denotada por Hξ(x).

Hξ(x) =

 e−(1+ξx)
−1
ξ

, se ξ 6= 0
1+ ξx > 0.

e−e
−x

, se ξ = 0
(2.30)
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Quando ξ = 0 que ocorre na condição de ξ → 0, a Hξ(x) adéqua-se à distribuição

de Gumbel. Quando ξ > 0 e ξ < 0 adéquam-se as distribuições de Frechet e Weibull,

respectivamente.

A família de locação e escala é obtida, substituindo o x, por
(
x−µ
σ

)
, com µ ∈ R e

σ > 0, da seguinte forma:

Hξ,µ,σ(x) =

 e−(1+ξ(x−µσ ))
−1
ξ

, se ξ 6= 0
1+ ξ

(
x−µ
σ

)
> 0.

e−e
−(x−µσ )

, se ξ = 0
(2.31)

A densidade da distribuição generalizada (GEV) denotada por hξ,µ,σ(x), é obtida

derivando Hξ,µ,σ(x) e resulta na seguinte densidade (considerando µ = 0).

hξ,µ,σ(x) =


e−(1+ξ( xσ ))

−1
ξ 1
σ
(1 + ξ

(
x
σ

)
)
−1
ξ
−1 , se ξ 6= 0 e −∞ < x <

(
−σ
ξ

)
ou ξ > 0 e x ≥

(
−σ
ξ

)
e−e

−( xσ ) 1
σ
e−x , se ξ = 0 e x ∈ R.

(2.32)

Para exemplificar, a Figura 2 apresenta um gráfico com as densidades da GEV para

ξ = −0, 4 (Weibull), ξ → 0 (Gumbel) e ξ = 0, 4 (Fréchet) com µ = 5 e σ = 10.

Figura 2: Densidades da GEV para ξ = −0, 4, ξ → 0 e ξ = 0, 4 com µ = 5 e σ = 10
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Fonte: Elaboração Própria
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2.2 Teoria de Cópulas

Esta seção é destinada para a apresentação de conceitos fundamentais em relação a

Teoria de Cópulas que será empregada sobre os dados. As principais fontes de informação

para a construção dessa seção, através de definições, teoremas e proposições são Joe

(1997), Nelsen (1999) e Mendes (2004).

2.2.1 Teoria Básica

A Teoria de Cópulas pode ser definida de duas maneiras básicas. Primeiramente,

como cópulas sendo funções que ligam funções de distribuição multivariadas com suas

funções de distribuição marginais univariadas. Alternativamente, cópulas sendo funções

de distribuição multivariadas cujas marginais unidimensionais são uniformes no intervalo

[0, 1].

• Propriedades Iniciais

Definição 2.12 Seja I = [0, 1] e In = [0, 1]n, uma cópula n-dimensional é uma

função C definida em In e assumindo valores em I com as três seguintes proprie-

dades:

(i) Para todo ui ∈ I com i = 1, ..., n,

C(u1, ..., ui−1, 0, ui+1, ..., un) = 0 (2.33)

(ii) Para todo ui ∈ I com i = 1, ..., n,

C(1, ..., 1, ui, 1, ..., 1) = ui (2.34)

(iii) Para todos (ai, ..., an) e (bi, ..., bn) ∈ [0, 1]n com ai ≤ bi, uj1 = aj, uj2 = bj e

j = 1, ..., n

2∑
i1=1

...

2∑
in=1

(−1)i1+...+inC(u1i1 , ..., unin) ≥ 0 (2.35)

Considera-se agora o caso bivariado da Definição 2.12:
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(i) Para todo u e v ∈ I,

C(u, 0) = 0 = C(0, v) (2.36)

(ii) Para todo u e v ∈ I,

C(u, 1) = u ; C(1, v) = v (2.37)

(iii) Para cada u1, u2, v1 e v2 ∈ I tais que u1 ≤ u2 e v1 ≤ v2,

C(u2, v2)− C(u2, v1)− C(u1, v2) + C(u1, v1) ≥ 0

• Teorema de Sklar

A Teoria de Copulas é fundamentada pelo Teorema de Sklar (1959), no qual ele

mostra como a cópula é a função que relaciona marginais com a sua distribuição

conjunta.

Teorema 2.3 Seja F uma função de distribuição conjunta n-dimensional de um

vetor de variáveis aleatórias X = (X1, ..., Xn) ∈ Rn com marginais Fi, i = 1, ...n,

então, existe uma cópula CF , tal que:

F (x1, ..., xn) = CF (F1(x1), ..., Fn(xn)) (2.38)

Se F1(x1), ..., Fn(xn) são contínuas, CF é única e é obtida realizando-se uma trans-

formação integral de probabilidade nas distribuições marginais e pode ser definida

da seguinte forma:

C(u1, ..., un) = F (F−1
1 (u1), ..., F−1

n (un)) (2.39)

∀ (u1, ..., un) ∈ [0, 1]n, onde F−1
I representa a função inversa generalizada.

Considera-se agora o caso bivariado do Teorema 2.3:

Seja F uma função de distribuição conjunta bidimensional de um vetor de variáveis

aleatórias X = (X, Y ) ∈ Rn com marginais F1 e F2, então, existe uma cópula CF ,

tal que:

F (x, y) = CF (F1(x), F2(y)) (2.40)
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Se F1(x1), F2(x2) são contínuas, CF é única e pode ser definida da seguinte forma:

C(u, v) = F (F−1
1 (u), F−1

2 (v)) (2.41)

∀ (u, v) ∈ [0, 1]2

• Densidade

Assume-se que F1, ..., Fn e C são diferenciáveis, logo, pode-se obter a função de den-

sidade conjunta associada a uma cópula n-dimensional pelas suas derivadas parciais

em relação a (u1, ..., un) da função C:

c(u1, ..., un) =
∂Cn(u1, ..., un)

∂u1...∂un
(2.42)

Logo, a função de densidade f do vetor aleatório (X1, ..., Xn) pode ser escrita da

seguinte forma:

f(x1, ..., xn) = c(u1, ..., un)
n∏
i=1

fi(xi) (2.43)

Onde u1 = F1(x1), ..., un = Fn(xn).

Considera-se agora o caso bivariado, onde F1, F2 e C são diferenciáveis, pode-se obter

a densidade associada a uma cópula bidimensional pelas suas derivadas parciais em

relação a (u, v) da função C:

c(u, v) =
∂C2(u, v)

∂u∂v
(2.44)

Logo, a função de densidade f do vetor aleatório (X, Y ) pode ser escrita da seguinte

forma:

f(x, y) = c(u, v)f1(x)f2(y) (2.45)

onde u = F1(x) e v = F2(y).
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2.2.2 Medidas de Associação

• Coeficiente de Correlação Linear de Pearson

O coeficiente de correlação linear de Pearson ou somente coeficiente de correlação

linear ρL é, sem dúvida, a medida mais usada nas aplicações, no qual é uma medida

de dependência natural nas distribuições normais multi-variadas.

Definição 2.13 Sejam X e Y variáveis aleatórias reais com segundo momento fi-

nito e tais que V (X) ≥ 0 e V (Y ) ≥ 0. O coeficiente de correlação linear entre X e

Y é dado por

ρL(X, Y ) =
cov(X, Y )√

var(X) var(Y )
(2.46)

As principais propriedades de ρ são as seguintes:

– −1 ≤ ρL(X, Y ) ≤ 1;

– |ρL(X, Y )| = 1 se e somente se existem números reais a e b, com a 6= 0, tais

que Y = aX1 + b, q.c.;

Se ρL(X, Y ) = −1, tem-se a < 0 e se ρL(X, Y ) = 1, tem-se a > 0;

– Se X e Y são independentes, então ρL(X, Y ) = 0;

– ρL(α1X + β1, α2Y + β2) = sinal(α1, α2)ρL(X, Y ) ∀ α1, α2 ∈ R∗, β1, β2 ∈ R e

sinal(x) é a função sinal de x.

Mais algumas propriedades:

– O coeficiente ρL(X, Y ) é uma medida paramétrica de dependência linear entre

as variáveis, sendo invariante sob transformações lineares estritamente crescen-

tes.

– A correlação linear tem uma certa deficiência que é ser não-invariante sob

transformações não lineares estritamente crescentes T : R→ R, isto é

Corr(T (X), T (Y )) 6= Corr(X, Y )

• Coeficiente de Correlação de Spearman
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O coeficiente de correlação de Spearman, também conhecido por coeficiente de cor-

relação ordinal, é definido como o coeficiente de correlação linear entre as ordens de

X e Y , isto é, quando X e Y são transformadas através das respetivas funções de

distribuição marginais F1 e F2.

Definição 2.14 Seja (X,Y ) vetor aleatório real. É chamado de coeficiente de cor-

relação de Spearman entre X e Y o número real

ρS(X, Y ) = ρL(F1(X), F2(Y )) (2.47)

Proposição 2.2 Sendo (X,Y ) um vetor aleatório real com cópula C, é possível

escrever ρS em função da cópula pertinente:

ρS(X, Y ) = 12

∫ 1

0

∫ 1

0

{C(u, v)− uv)} dudv (2.48)

O coeficiente de Spearman mede dependência monótona. Ele não é afetado por

transformações monótonas e depende apenas da cópula.

• Coeficiente de Correlação de Kendall

Intuitivamente, o coeficiente de correlação de Kendall tem por base a ideia de con-

cordância entre duas variáveis aleatórias reais, no sentido de que valores elevados

de uma delas tendem a ser acompanhados por valores elevados da outra, o mesmo

acontecendo com os valores reduzidos.

Mais concretamente, se (x′, y
′
) e (x

′′
, y
′′
) denotarem duas observações do vetor ale-

atório (X, Y ), dizemos que são concordantes se (x
′−x′′)(y′− y′′) > 0 e discordantes

se (x
′ − x′′)(y′ − y′′) < 0. Em termos probabilísticos, o grau de concordância entre

X e Y é traduzido do seguinte modo.

Definição 2.15 Sejam (X,Y ) e (X̃,Ỹ ) vetores aleatórios reais i.i.d. de F. É cha-

mado de coeficiente de correlação τ de Kendall de (X, Y ) o número real

ρτ (X, Y ) = P ((X − X̃)(Y − Ỹ ) > 0)− P ((X − X̃)(Y − Ỹ ) < 0) (2.49)
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Proposição 2.3 Sendo (X,Y ) um vetor aleatório real com cópula C, é possível

escrever ρτ em função da cópula pertinente:

ρτ (X, Y ) = 4

∫ 1

0

∫ 1

0

C(u, v)dC(u, v)− 1 (2.50)

Tal como o coeficiente de Spearman, o coeficiente de Kendall também mede de-

pendência monótona e não é afetado por transformações monótonas, dependendo

apenas da cópula.

• Coeficientes de Dependência nas Caudas

Os coeficientes de dependência nas caudas são medidas de associação que permitem

quantificar o grau de dependência entre duas variáveis aleatórias reais quando elas

assumem simultaneamente valores extremos, muito elevados ou muito pequenos.

Definição 2.16 Seja (X, Y ) um vetor aleatório real com funções de distribuição

marginais Fi, i = 1, 2. O coeficiente de dependência na cauda inferior de (X, Y ) é

definido, quando o respectivo limite existe, por

λL(X, Y ) = lim
u→0+

P (Y ≤ F−1
2 (u) | X ≤ F−1

1 (u)) (2.51)

Se λL(X, Y ) = 0, dizemos que X e Y são assintoticamente independentes na cauda

inferior. Se λL(X, Y ) ∈ (0, 1] dizemos que X e Y são assintoticamente dependentes

na mesma.

Em relação ao coeficiente de dependência na cauda superior de (X, Y ), ele é definido,

quando o respectivo limite existe, por

λU(X, Y ) = lim
u→1−

P (Y > F−1
2 (u) | X > F−1

1 (u)) (2.52)

Analogamente a cauda inferior, se λU(X, Y ) = 0, X e Y são assintoticamente inde-

pendentes na cauda superior e se λU(X, Y ) ∈ (0, 1], assintoticamente dependentes.

Proposição 2.4 Seja (X, Y ) um vetor aleatório real com cópula C. Então:

(i) λL(X, Y ) existe se e somente se existe

lim
u→0+

C(u, u)

u
(2.53)
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(ii) λU(X, Y ) existe se e somente se existe

lim
u→0−

1− C(u, u)

1− u
(2.54)

2.2.3 Famílias de Cópulas

(i) Família de Valores Extremos

A designação desta classe de cópulas indicia que são definidas com base na Teoria

de Valores Extremos. Para motivar a sua construção, considera-se (X, Y ) um vetor

aleatório real absolutamente contínuo com função de distribuição F e funções de

distribuição marginais Fi, i = 1, 2. Seja ainda CF a respetiva cópula.

Definição 2.17 A Cópula de Valores Extremos pode ser definida da seguinte forma:

C(u, v) = lim
n→∞

Cn
F (u1/n, v1/n) ∀ (u, v) ∈ [0, 1]2 (2.55)

Nestas condições, diz-se também que CF pertence ao domínio de atração de C. Além

disso, a noção de cópula de valores extremos está diretamente relacionada com a de

cópula máx-estável, seguidamente apresentada.

Definição 2.18 Uma cópula C é de valores extremos se e somente se é máx-estável,

caracterizando as cópulas de valores extremos à custa das cópulas máx-estáveis, o

que facilita o seu manuseamento. Uma cópula C diz-se máx-estável se verifica

C(u, v) = Cn(u1/n, v1/n) ∀ (u, v) ∈ [0, 1]2, n ∈ N (2.56)

Essa cópula em especial foi apresentada já que o assunto sobre valores extremos é

um dos focos desse trabalho, entretanto, essa cópula não foi utilizada pois os dados

que foram estudados apresentam uma forte dependência entre si, o que é contrário

a hipótese de independência, que é um dos pilares da Cópula de Valores Extremos.

(ii) Família Arquimediana

Várias famílias de cópulas paramétricas interessantes são Arquimedianas e as classes

de cópulas arquimedianas nos direcionam para uma grande variedade de diferentes

estruturas de dependência. As Cópulas Arquimedianas podem ser construídas facil-

mente e a forma fechada para sua expressão é simples. Estas facilidades se devem ao
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fato da representação da Cópula Arquimediana permitir reduzir o estudo de cópula

multivariada ao estudo de uma função univariada denotada por gerador de uma

cópula Arquimediana ϕ. A seguir esta função é apresentada com mais detalhes.

Definição 2.19 Seja ϕ : I→ [0,∞] uma função contínua e estritamente decrescente

tal que ϕ(1) = 0. A pseudo-inversa de ϕ é a função ϕ[−1] : [0,∞]→ I dada por

ϕ[−1](t) =

{
ϕ−1(t) , se 0 ≤ t ≤ ϕ(0)

0 , se ϕ(0) ≤ t ≤ ∞
(2.57)

Note que ϕ[−1] é continua e não crescente em [0,∞] e estritamente decrescente em

[0, ϕ(0)]. Além disso,

ϕ[−1](ϕ(u)) = u, ∀ u ∈ I (2.58)

e

ϕ(ϕ[−1](t)) =

{
t , se 0 ≤ t ≤ ϕ(0)

ϕ(0) , se ϕ(0) ≤ t ≤ ∞
(2.59)

Finalmente, se ϕ(0) =∞ então, ϕ[−1] = ϕ−1.

Lema 2.1 Seja ϕ uma função contínua e estritamente decrescente de I → [0,∞]

onde ϕ(1) = 0 e seja ϕ[−1] a pseudo inversa de ϕ definida em 2.57. Seja C a função

de I2 para I dada por

C(u, v) = ϕ[−1](ϕ(u) + ϕ(v)) (2.60)

Lema 2.2 Se C é uma Cópula Arquimediana continua, então a sua densidade pode

ser expressa como

c(u, v) =
∂C2(u, v)

∂u∂v
=
ϕ′′(C(u, v))ϕ′(u)ϕ′(v)

[ϕ′(C(u, v))]3
(2.61)

(iii) Família Elíptica

A construção das Cópulas Elípticas está naturalmente associada à classe das dis-

tribuições elípticas, que constituem uma generalização da lei normal multivariada,

onde a sua cópula mais destacada é propriamente a gaussiana.
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Definição 2.20 Seja µ ∈ R e Σ uma matriz real 2 × 2, simétrica e definida positiva.

Diz-que que o vetor aleatório real X = (X1, X2) tem uma distribuição elítica não

degenerada com vetor de localização µ e matriz de dispersão de Σ se

X = µ+ Y AU (2.62)

onde A é uma matriz real 2 × 2 tal que Σ = AAT , o Y é uma variável aleatória

real não negativa e U = (U1, U2) é um vetor aleatório uniformemente distribuído no

conjunto Sd = {x ∈ R2 : ||x||2e = 1}, que é independente de Y .

Definição 2.21 Sejam X = (X1, X2) um vetor aleatório real absolutamente contí-

nuo com distribuição E2(µ,Σ, g), F a sua função de distribuição e Fi, i = 1, 2, as

correspondentes funções de distribuição marginais. Uma Cópula Elítica é definida

por

C(u, v) = F (F−1
1 (u), F−1

2 (v)) =

∫ F−1
1 (u)

−∞

∫ F−1
2 (v)

−∞

1√
detΣ

g((x−µ)T )Σ−1(x−µ))dt1dt2

(2.63)

∀ (u, v) ∈ R2 e com x = (t1, t2) ∈ R

(iv) Família Rotacionada

Definição 2.22 Sejam X e Y duas variáveis aleatórias contínuas com distribuição

F e G. Seja também F̄ (X) := 1 − F (X) e Ḡ(Y ) := 1 − G(Y ), então obtêm-se as

seguintes cópulas para

• F̄ (X) e G(Y )

C−+(F̄ (X), G(Y )) = G(Y )− C(1− F (X), G(Y )) (2.64)

• F (X) e Ḡ(Y )

C+−(F (X), ¯G(Y )) = F (X)− C(F (X), 1−G(Y )) (2.65)

• F̄ (X) e Ḡ(Y )

C−−(F̄ (X), Ḡ(Y )) = F (X) +G(Y )− 1 + C(1− F (X), 1−G(Y )) (2.66)
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onde essas transformações são chamadas de Rotações, no qual a cópulas C+−/C−+

dizem respeito as cópulas com rotações de 90° em diferentes direções e a cópula C−−

sobre as cópulas com rotações de 180°.

Teorema 2.4 Seja CR a cópula rotacionada e C a cópula original, então

CR(u, v) := u− C(u, 1− v) (2.67)

CR(u, v) := v − C(1− u, v) (2.68)

CR(u, v) := u+ v − 1 + C(1− u, 1− v) (2.69)

Logo, se (U, V ) tem uma Cópula Rotacionada de 90°, então (U, 1−V ) ou (1−U, V )

tem a cópula original, isto é

(U, V ) ∼ CR ⇔ (U, 1− V ) ∼ C (2.70)

(U, V ) ∼ CR ⇔ (1− U, V ) ∼ C (2.71)

e se (U, V ) tem uma Cópula Rotacionada de 180°, então (1−U, 1−V ) tem a cópula

original, ou seja

(U, V ) ∼ CR ⇔ (1− U, 1− V ) ∼ C (2.72)

que indica uma relação equivalente entre a cópula rotacionada e a original.

Teorema 2.5 Seja cR a função de densidade da cópula rotacionada CR e c a função

de densidade da cópula original, então

cR(u, v) = c(u, 1− v) (2.73)

cR(u, v) = c(1− u, v) (2.74)

cR(u, v) = c(1− u, 1− v) (2.75)
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Para o trabalho proposto, algumas cópulas específicas apresentaram um grande des-

taque e serão apresentadas a seguir:

Cópulas de Interesse

(i) Cópula Gaussiana

A Cópula Gaussiana, também conhecida como Cópula Normal, faz parte da Família

das Cópulas Elípticas e pode ser definida por

CGa
ρ (u, v) =

∫ Φ−1(u1)

−∞

∫ Φ−1(u2)

−∞

1

2π(1− ρ2)1/2
exp

{
−(s2 − 2ρst+ t2)

2(1− ρ2)

}
dsdt (2.76)

onde −1 ≤ ρ ≤ 1 e Φ representa a função de distribuição univariada de uma variável

aleatória normal padrão. Esta é a cópula pertinente à distribuição normal bivariada

padrão, com coeficiente de correlação de ρ e F (x, y) = Φρ
2(x, u) = Cρ

Ga(Φ(x),Φ(y)),

onde Φρ
2 representa a função de distribuição bivariada padrão com coeficiente de

correlação de ρ.

(ii) Cópula Gumbel

A Cópula Gumbel, que é adequada para modelar a estrutura de dependência de

máximos coletados em blocos e é parte da Família das Cópulas Arquimedianas é

definida por

CGu
δ (u, v) = exp

{
−((−ln(u))δ + (−ln(v))δ)1/θ

}
(2.77)

onde δ ≥ 1 expressa o grau de dependência: quando δ = 1, u e v são independentes e

quando δ →∞, aproxima-se da dependência perfeita; seu coeficiente de dependência

da cauda superior sendo dado por λU = 2 − 21/δ e o coeficiente de correlação de

Kendall (ρτ ) é igual a δ−1
δ

para δ > 1.

A Cópula de Gumbel de Sobrevivência também tem destaque. Ela é uma Cópula de

Gumbel que foi rotacionada em 180° e possui a sua própria família, chamada Família

das Cópulas Rotacionadas, podendo ser definida da seguinte forma

CRGu
δ (u, v) = exp

{
−((−ln(1− u))δ + (−ln(1− v))δ)1/θ

}
(2.78)
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(iii) Cópulas de Joe e Clayton

As três cópulas a seguir fazem parte da Família das Cópulas Arquimedianas. Pri-

meiramente, a Cópula de Joe, que é caracterizada por permitir dependência somente

na cauda superior, pode ser definida da seguinte forma

CJoe
θ (u, v) = 1− [(1− u)θ + (1− v)θ − (1− u)θ(1− v)θ]1/θ (2.79)

onde θ ≥ 1, com θ = 1 correspondendo a independência e o coeficiente de depen-

dência da cauda superior dado por λU = 2− 21/θ.

A Cópula de Clayton, que é caracterizada por permitir dependência somente na

cauda inferior, é definida a seguir

CClayton
θ (u, v) = [u−θ + v−θ − 1]−1/θ (2.80)

onde 0 < θ < ∞ controla os graus de dependência, onde a dependência completa é

encontrada quando θ → ∞, enquanto que a independência é obtida em θ → 0; seu

coeficiente de dependência da cauda inferior sendo dado por λL = 2−1/θ.

A Cópula de Joe-Clayton, também conhecida como Cópula BB7, que é caracterizada

por ter diferentes valores de dependência nas caudas superior e inferior, pode ser

definida da seguinte maneira

CBB7
θ,δ (u, v) = 1−

{
1− [(1− (1− u)δ)−θ + (1− (1− v)δ)−θ − 1]−1/θ

}1/δ
(2.81)

onde θ > 0 e δ ≥ 1.

2.2.4 Métricas

Critério de Informação de Akaike (AIC)

A métrica AIC estima a quantidade de informações perdidas por um determinado

modelo, ou seja, quanto menor a perda de informações de um determinado modelo, maior

será sua qualidade, o que resultará em um valor de AIC menor. O Critério de Informação
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de Akaike aumenta conforme a soma dos quadrados dos erros (SQE) aumenta, sendo

assim, valores menores de AIC são preferíveis. A métrica AIC é definida por

AIC = −2 log(Lp) + 2 p (2.82)

Onde Lp é a função de máxima verossimilhança do modelo com p representando o

número de parâmetros do modelo ajustado.

Critério de Informação Bayesiano (BIC)

A métrica BIC assim como o AIC tem seu valor aumentado conforme SQE aumenta,

o mesmo penaliza modelos com muitas variáveis. Como modelos com muitas variáveis

tendem a produzir menor SQE mas usam mais parâmetros, a melhor escolha é balancear

o ajuste com a quantidade de variáveis, onde a sua equação se dá por

BIC = −2 log(Lp) + p log n (2.83)

Sendo Lp a função de máxima verossimilhança do modelo, p representa o número de

parâmetros a serem estimados e n é o número de observações da amostra.

2.3 Testes

A verificação em relação a qualidade do ajuste pode ser feita de diversas maneiras,

nessa seção será mostrado três diferentes formas de ajustes utilizando-se ferramentas grá-

ficas e testes estatísticos.

Testes Gráficos

Um teste gráfico pode ser definido como uma análise sobre determinados dados que é

feito a partir de um ou mais gráficos, no qual, se os gráficos apresentarem algum padrão

desejado especifico, o teste terá um resultado positivo. Três testes serão feitos na seção

seguinte, uma para o tópico de TVE e outro dois para o de Cópulas.

Teste de Aderência

O Teste de Aderência de Pearson é um teste de hipóteses não paramétrico que verifica

se uma população P possui uma distribuição P0, testando a hipótese H0 : P = P0 com o



2.3 Testes 49

nível de significância α, ou seja:

{
H0 : P = P0

H1 : P 6= P0

(2.84)

O teste consiste em comparar os números observados em cada bloco com o número

observado sob a hipótese de que H0 é verdadeira, considerando classes, segundo as quais

a variável X, característica da população, pode ser classificada. Essa variável pode ser

qualitativa ou quantitativa, veja Bussab (2017). A tabela a seguir representa a forma

geral para um teste de aderência classificada em m classes.

Tabela 1: Representação da Divisão de uma Variável X em m Classes

Classes da variável X A1 A2 ... Am Total
Observados O1 O2 ... Om

∑m
i=1 XOi

Esperados E1 E2 ... Em
∑m

i=1XEi

Fonte: Elaboração Própria

A estatística de teste a seguir possui uma distribuição qui-quadrado com m− 1 graus

de liberdade.

m∑
i=1

(Oi − Ei)2

Ei
∼ χ2

(m−1) (2.85)

Nele, Oi e Ei representam os valores observados e esperados para os blocos de i=

1,...,m respectivamente. Junto à isso, será rejeitado H0, se o valor da estatística de teste

2.85 for grande, no qual pode-se encontrar um valor c da Tabela 1, tal que P(χ2
(m−1) > c)

= α. Um problema deste teste é que muitas vezes na prática é desconhecido os parâmetros

da distribuição X. Nessa situação, é possível estimar estes parâmetros desconhecidos e

assim, o teste de aderência poderá ser ajustado para se adequar a essas estimações. A

estatística de teste (2.85) terá distribuição qui-quadrado comm−k−1 graus de liberdade,

sendo k o número de parâmetros estimados.

m∑
i=1

(Oi − Ei)2

Ei
∼ χ2

(m−k−1) (2.86)

Antes da aplicação do teste de aderência é necessário evitar que alguns casos ocorram,

são eles:
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• Mais de 20% das classes com Ei sejam inferior a 5.

• Mais de uma classe com Ei inferior a 1.

Caso alguns desse casos ocorra, a aproximação ao qui-quadrado não é mais apropriada,

além disso, o número de classes para o teste deve respeitar a regra de Mann e Wald.

Definição 2.23 A Regra de Mann e Wald é que o número de classes m para o teste de

aderência é escolhido de tal forma que, n
m
> 5.

Teste de Bondade de Ajuste

Seja X = (X1, ..., Xn) um vetor n-dimensional com função de distribuição F , mar-

ginais F1, ..., Fn e com uma cópula subjacente única C. Seja também Ui := Fi(Xi), i =

1, ..., n, então a distribuição conjunta de U = (U1, ..., Un) é C. Em cima disso, define-se

um Teste de Bondade de Ajuste (Goodness-of-Fit Test, GOF) como um teste de hipóteses

que verifica se a cópula C que é sugerida como a melhor para os dados é, de fato, uma

cópula C, ou seja, testando a hipótese H0 : C ∈ C, como pode ser visto abaixo:

{
H0 : C ∈ C = {Cθ : θ ∈ O}

H1 : C /∈ C
(2.87)

Sobre H0, o vetor U é distribuído como Cθ para algum θ ∈ O.
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3 Material e Métodos

A Índia é composta por 543 microrregiões. Neste estudo foram investigados 702

sítios alocados sequencialmente no país, onde cada um deles registrou a temperatura

máxima anual de 1951 a 2020 no qual a Figura 3 apresenta as microrregiões indianas,

tal como os seus sítios. Por meio de uma de técnica de interpolação conhecida como

vizinhos mais próximos, os sítios presentes em cada uma das microrregiões junto aos sítios

com uma distância euclidiana de até 111,11km (0,5 graus) das mesmas foram agrupados

e tiveram a média das suas temperaturas calculadas. Junto a isso, um procedimento

análogo foi feito para microrregiões em que determinando ano não foi possível obter uma

temperatura (poucos casos), onde essa foi calculada através da média das temperaturas

das suas microrregiões vizinhas.

Figura 3: Microrregiões e Sítios da Índia

(a) Microrregiões (b) Sítios

Fonte: Elaboração Própria
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Análises descritivas foram feitas nesses dados e apresentação das temperaturas obser-

vadas em microrregiões para todo o território. Após a introdução das principais carac-

terísticas e conceitos em relação as distribuições de valores extremos e da GEV, torna-se

imprescindível a utilização de métodos para a estimação dos seus parâmetros, tal como o

seu ajuste e previsão de valores futuros. Em relação as Cópulas, um caminho análogo a

GEV será traçado, no qual análises descritivas que contribuem para o estudo das cópulas

foram feitas nesses dados e também ocorrerá a utilização de métodos para a estimação da

estrutura das cópulas que foram sugeridas, uma verificação da qualidade do ajuste delas e

por fim verificar, por meio dessas cópulas, como a microrregião com a maior temperatura

máxima atualmente contagia as suas microrregiões vizinhas.

Para o estudo foi utilizado um nível de significância de 0,01, e todas as análises foram

feitas no software RStudio 4.1.0 (2014).

3.1 Estimação

Valores Extremos

A estimação dos parâmetros ξ, µ, σ da distribuição Hξ,µ,σ(x) podem ser obtidas por

diversos procedimentos estatísticos, como o Método dos Momentos, Método de Máxima

Verossimilhança e o Método dos L-Momentos. Neste trabalho é apresentado o Método

de Máxima Verossimilhança e o Método dos L-Momentos, uma vez que os estimadores

obtidos por esses métodos apresentam boas propriedades e ajustes mais precisos.

Nessa seção também será visto que independente do método utilizado para a realização

da estimação dos parâmetros, torna-se essencial a aplicação de testes estatísticos que

sejam capazes de testar formalmente as suposições do modelo escolhido e a qualidade do

seu ajuste. Com a intensão de se testar a qualidade do ajuste realizado e a adequação

de determinado modelo a distribuição Gumbel (escolhida devido a simplicidade da sua

expressão), serão apresentados testes que podem ser aplicados as estimativas obtidas pelos

métodos de EMV e de L-momentos.

Estimação via Método de Máxima Verossimilhança (EMV)

O princípio básico do Método de Máxima Verossimilhança firma-se na ideia de se

encontrar parâmetros pontuais que venham a maximizar a probabilidade de uma deter-

minada amostra representar de maneira mais adequada uma dada população. Mesmo que
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algumas ocasiões não sejam possível calcular os estimadores de máxima verossimilhança,

estes são consistentes, eficientes e assintoticamente normais em condições relativamente

suaves, possuindo muitas vezes boas propriedades de convergência e tornando-se assim

uma escolha popular para a estimação paramétrica. Os estimadores de máxima verossi-

milhança (EMV) dos parâmetros ξ, µ, σ pertencentes a GEV, podem ser alcançados de

maneira numérica ao se maximizar a função de verossimilhança, ou seja, são os valores

em R×R×R+ que maximizam

L(ξ, µ, σ; (m1, ...,mm)) =
m∏
i=1

hξ,µ,σ(mi)I1+ ξ
σ

(mi−µ)>0. (3.1)

A função de log-verossimilhança é dada por,

l(ξ, µ, σ; (m1, ...,mm)) = log[L(ξ, µ, σ; (m1, ...,mm))]

= log[
m∏
i=1

hξ,µ,σ(mi)]I1+ ξ
σ

(mi−µ)>0, (3.2)

que é equivalente há

l(ξ, µ, σ; (m1, ...,mm)) =
m∑
i=1

log[hξ,µ,σ(mi)]I1+ ξ
σ

(mi−µ)>0, (3.3)

e (m1, ...,mm) refere-se a uma amostra de m máximos.

Os EMV dos parâmetros ξ, µ e σ, denotados por ξ̂, µ̂ e σ̂ respectivamente, podem ser

obtidos por meio da resolução de um sistema de equações não lineares, atingindo a partir

da diferenciação da função de verossimilhança ou log-verossimilhança sobre os parâmetros.

• Para obter ξ̂ basta resolver:

∂l(ξ, µ, σ; (m1, ...,mm))

∂ξ
= 0 (3.4)

• Para obter µ̂ basta resolver:

∂l(ξ, µ, σ; (m1, ...,mm))

∂µ
= 0 (3.5)
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• Para obter σ̂ basta resolver:

∂l(ξ, µ, σ; (m1, ...,mm))

∂σ
= 0 (3.6)

Uma vez que as estimativas dos parâmetros da GEV foram obtidas por máxima ve-

rossimilhança, as seguintes estatísticas de teste podem ser utilizadas para se testar a

suposição de que os dados seguem realmente a distribuição GEV:

1. As estatística de Kolmogorov-Sminorv, D+, D− e D,

2. A Estatística Kuiper, V.

Estas são definidas como

D+ = mxi

{
i

m
−Hξ(m(i))

}
(3.7)

D− = mxi

{
Hξ(m(i) −

i− 1

m
)

}
(3.8)

D = mx(D+, D−) (3.9)

V = D+ +D− (3.10)

onde m(i) refere-se aos máximos ordenados e Hξ representa a distribuição GEV com

as estimativas obtidas.

A Tabela 2 exibe os valores críticos para amostras de m = 50 e m = ∞ (amostras

significativamente grande). Os níveis de significância abordados foram de 1% e 5%.

Para testar se o parâmetro ξ é estatisticamente zero, ou seja, que a distribuição dos ex-

tremos se adequá a uma Gumbel, pode-se utilizar o Teste da Razão das Verossimilhanças,

cuja metodologia se encontra a seguir.

As seguintes hipóteses precisam ser testas

{
H0 = A distribuição dos Extremos é Gumbel

H1 = A distribuição dos Extremos não é Gumbel
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Tabela 2: Valores críticos para as estatísticas de teste D+, D−, D e V .

Nível de Significância
√
mD+

√
mD−

√
mD

√
mV

1% 0,940 0,944 0,988 1,639
5% 0,796 0,796 0,856 1,428

1% 0,957 0,957 1,007 1,671
5% 0,808 0,808 0,874 1,477

Fonte: Elaboração Própria

e a estatística de teste é representada por

Λ = −2(LGumbel − LGEV ) (3.11)

onde a LGumbel e LGEV referem-se as log-verossimilhanças (obtidas como na equação

3.2) com a utilização das densidade de Gumbel e da GEV, nesta ordem, expressas com

suas respectivas estimativas adquiridas por máxima verossimilhança.

A estatística de teste Λ deve ser comparada com a distribuição qui-quadrado com um

grau de liberdade (χ2
(1)), para um nível de significância fixado.

Estimação via Método de L-Momentos

O Método de L-Momentos é tido como um grupo de variações dos “Probability Weigh-

ted Moments” (PWM) de Greenwood et al (1979). A estimação por esse método apresenta

a capacidade de caracterizar distribuições com caudas pesadas e serem considerados mais

robustas a presença de valores extremos quando estimadas.

Os L-momentos são medidas de posição, escala e forma das distribuições de probabi-

lidade, similares aos momentos convencionais, porém estimados por combinações lineares

da assimetria, da curtose e do coeficiente de variação, veja Esmeria (2004).

Esse método de estimação é geralmente mais eficientes do que o de EMV, pois, segundo

Hosking (1985) os parâmetros estimados fazendo-se uso dos L-momentos demonstram,

ocasionalmente, maior precisão em amostras pequenas. Os estimadores de L-momentos

são únicos e apresentam vício e variância mínimos.



3.1 Estimação 56

Os PWM de uma variável aleatória Z podem ser definidos como:

ηp,r,s = E[Zp(F (Z))r(1− F (Z))s] (3.12)

No entanto, para este trabalho torna-se mais conveniente a utilização de um caso

particular, caracterizado por:

η1,r,0 = βr = E[Z(F (Z))r]. (3.13)

Os PWM amostrais de ordem r, com r = 0, 1, ...,m − 1, denotados por br, são os

estimadores não viesados dos PWM populacionais βr, e podem ser estimados por:

br =
1

m

m∑
j=r+1

(j − 1)(j − 2)...(j − r)
(m− 1)(m− 2)...(m− r)m(j)

. (3.14)

Os L-Momentos λr+1, r = 0, 1, 2, ..., são estipulados para variáveis aleatórias com

esperança finita e podem ser descritos como (ler Hosking (1990))

λr+1 =
r∑
j=0

p∗r,jβj, r = 0, 1, 2, ... (3.15)

onde,

p∗r,j =
(−1)r−j(r + j)!

(j!)2(r − j)!
. (3.16)

e βj pode ser obtido utilizando-se a relação 3.13.

No caso em que r = 0, denota-se λ1, o L-momento relacionado com a locação da

distribuição. Quando r assume os valores 1 e 2, nesta ordem, λ2(λ2 = 2β1−β0) e λ3(λ3 =

6β2 − 6β1 + β0), são os L-momentos associados a escala e assimetria, respectivamente. O

λ2 por sua vez, deve ser comparado com o desvio padrão σ, obtendo-se a seguinte relação

σ ≥
√

3λ2.

Os L-momentos amostrais lr são estimadores não viesados de λr e podem ser definidos
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da seguinte maneira

lr+1 =
r∑
j=0

p∗r,jbj, r = 0, 1, 2, ...,m− 1, (3.17)

onde p∗r,j é obtido da relação 3.16 e bj da relação 3.13.

Para as quantidades populacionais, são equacionados um número fixo de L-momentos

amostrais equipolentes. Dessa forma, os parâmetros de uma distribuição podem ser re-

presentados em função dos L-momentos.

Para a distribuição de valores extremos generalizada tem-se

λ1 = µ− σ

ξ
{1− Γ(1− ξ)}, (3.18)

λ2 = −σ
ξ

(1− 2ξ)(Γ(1− ξ)), (3.19)

λ3

λ2

= 2
(1− 3ξ)

(1− 2ξ)
− 3, (3.20)

onde Γ(·) equivale a função Gamma.

Com intuito de se estimar os parâmetros da GEV, ξ, µ e σ, os L-momentos populacio-

nais são substituídos pelos seus respectivos L-momentos amostrais, l1, l2, l3, nas equações

3.18, 3.19, 3.20. Para se estimar o parâmetro ξ é necessário a resolução da equação 3.20,

como não há uma solução óbvia para ela, a seguinte aproximação é válida, veja Hosking

e Wallis (1997).

ξ̂ = −7, 8590c− 2, 9554c2, (3.21)

onde c = 2

3+
l3
l2

− log2
log3

e consequentemente

σ̂ =
−l2ξ

(1− 2ξ̂)Γ(1− ξ̂)
, (3.22)

µ̂ = l1 +
σ̂

ξ̂
(1− Γ(1− ξ̂)). (3.23)
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Já que as estimativas dos parâmetros da GEV foram obtidas pelo métodos dos L-

momentos, o Teste de Qualidade do Ajuste de Sherman pode ser empregado para testar

o erro cometido ao se substituir a distribuição exata (que apresenta n finito) pela distri-

buição assintótica.

O teste apresenta as seguintes hipóteses

{
H0 = Os extremos seguem uma função de distribuição GEV

H1 = Os extremos não seguem uma função de distribuição GEV

a estatística de teste é

Wm − Em
Dm

(3.24)

onde

Wm =
1

2

m+1∑
i=1

∣∣∣∣Hξ(m(i))−Hξ(m(i−1))−
1

(m+ 1)

∣∣∣∣ (3.25)

Em =

(
m

m+ 1

)(m+1)

(3.26)

E2
m +D2

m =
2mm+2 +m(m− 1)(m+2)

(m+ 2)(m+ 1)(m+2)
(3.27)

no qual Hξ denota a distribuição GEV com as estimativas obtidas por L-momentos,

m(i) representa novamente os máximos ordenados, Hξ(m(0)) e Hξ(m(m+1)) assumem res-

pectivamente, 0 e 1.

A estatística de teste pode ser considerada assintoticamente normal e o p-valor deve

ser calculado levando em consideração apenas a cauda direita da distribuição normal

padrão.
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Cópulas

Para o caso bivariado das Cópulas, o conjunto Ξ = {(x1,t, x2,t), t = 1, ..., T} de T

observações i.i.d de uma distribuição bivariada serão usadas para estimar as cópulas deste

estudo. O método de estimação pode ser paramétrico, por meio da cópula de máxima

verossimilhança e também não paramétrico, através da cópula empírica.

Estimação Empírica

Seja (X11, ..., X1p), ..., (Xn1, ..., Xnp) amostras aleatórias. Então cópula estimada de

maneira empírica pode ser definida como

Cn(u1, ..., up) =
1

n

n∑
i=1

p∏
j=1

1 {Fj,n(Xij) ≤ uj} (3.28)

onde Fj,n(xj) := 1
n+1

∑n
i=1 1 {Xij ≤ xj} para 1 ≤ j ≤ p

Para o caso bivariado

Cn(u, v) =
1

n

n∑
i=1

1 {F (X) ≤ u,G(Y ) ≤ v} (3.29)

Estimação via Método de Máxima Verossimilhança (EMV)

Tendo em mente a função de densidade 2.43, e seja (α1, α2, δ) um vetor de k x 1

parâmetros e Θ o espaço paramétrico a ser utilizado, para qualquer distribuição bivariada,

o logaritmo da função de verossimilhança Lt(α1, α2, δ), de uma observação única pode ser

escrita como

L(α1, α2, δ; (x1,t, x2,t)) = ln(c(F1(x1,t, α1), (F2(x2,t, α2), δ)) +
2∑
j=1

lnfj(xj,t;αj) (3.30)

onde c é a densidade da cópula, fj, j = 1, 2 são as densidades marginais, α1 e α2

os vetores de parâmetros das distribuições marginais e δ o vetor de parâmetros que tem

relação com a estrutura de dependência.



3.2 Eficiência do Ajuste 60

Dadas T observações de X1 e X2, isto é, o conjunto Ξ de observações, a função de

log-verossimilhança pode ser definida da seguinte maneira:

l(α1, α2, δ; Ξ) =
T∑
t=1

L(α1, α2, δ; (x1,t, x2,t)) (3.31)

Baseando-se nas equações 3.30 e 3.31, tem-se que a função de log-verossimilhança

pode ser finalmente definida por

l(α1, α2, δ; Ξ) =
T∑
t=1

ln(c(F1(x1,t, α1), (F2(x2,t, α2), δ)) +
T∑
t=1

2∑
j=1

ln(fj(xj,t;αj)) (3.32)

Algo importante que vale apontar é que os estimadores de máxima verossimilhança

(α̂1, α̂2, δ̂) satisfazem

l(α̂1, α̂2, δ̂; Ξ) ≥ l(α1, α2, δ; Ξ) ∀(α1, α2, δ) ∈ Θ (3.33)

3.2 Eficiência do Ajuste

Valores Extremos

Após a estimação dos parâmetros da GEV, é preciso verificar se ela foi feita de forma

adequada. Isso foi realizado de duas formas:

Teste de Aderência de Pearson Ajustado

Na aplicação deste teste, é necessário ficar atento com algumas regras para não haver

resultados imprecisos, como foi apresentado na Seção 2.3. Para este estudo foi utilizado

m = 5 de forma a obedecer a regra de Mann e Wald e evitar que mais de 20% dos valores

esperados sejam inferior a 5 e mais de um inferior a 1. Os critérios para a divisão de

classes foram os quantis 20, 40, 60 e 80 da GEV para cada estimação.

Tabela 3: Representação do Teste de Aderência de Pearson

Quantis (−∞, Q20] (Q20, Q40] (Q40, Q60] (Q60, Q80] (Q80,∞)
N◦ O1 O2 O3 O4 O5

Fonte: Elaboração Própria
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Tem-se que Qq é o quantil q da GEV estimada e Oi é o número de elementos da

amostra que adéquam a classe. Logo, após a divisão das classes e contabilizado os números

observados é calculado o p-valor da estatística de teste 2.85, com m = 6 e k = 3. Para

verificar a eficiência do modelo proposto pela TVE, é mais adequado utilizar o teste

gráfico apresentada a seguir, entretanto, aqui foi utilizado o teste de aderência para obter

a medida resumo do p-valor para uma averiguação das estimativas, onde as para as GEV

que tiveram a sua hipótese nula rejeitada pelo teste de Pearson, foi feita a análise gráfica.

Teste Gráfico de Coles

É uma análise gráfica da GEV com os parâmetros estimados para verificar se o ajuste é

adequado, por meio de um gráfico de probabilidade, gráfico de quantil-quantil, histograma

com a curva da GEV, e um gráfico de retorno de níveis. Este último teste, de acordo com

o Coles (2001) é o melhor pois apresenta um intervalo de confiança para os dados de 95%

e possui uma verificação pratica. A estimação será considerada adequada se a maior parte

dos pontos ficarem dentro do intervalo.

Figura 4: Exemplo de Gráficos do Teste de Coles
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Cópulas

Para Cópulas não é diferente, após as cópula terem sido encontradas, é preciso verificar

se são adequadas. A eficiência do ajuste foi feito de três maneiras:

Teste Gráfico de Comparação

A eficiência do ajuste de cada uma das cópulas pode começar sendo feita por meio de

uma simples análise gráfica, no qual uma simulação de temperaturas a partir da cópula

deve ser feita para que seja comparadas com as temperaturas originais que foram obser-

vadas. Para isso, é recomendado fazer um gráfico de dispersão, como pode ser observado

em um exemplo na Figura 7 abaixo, onde estão presentes ambos pares de temperaturas

para que seja possível de ser feito uma comparação visual entre elas. O ajuste será con-

siderada satisfatório se comportamento dos pontos observados e o dos pontos simulados

forem similares.

Figura 5: Exemplo de Gráfico de Dispersão entre Valores Observados x Simulados
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Teste Gráfico de Contorno

Um segundo teste por meio de gráficos, agora um pouco mais complexo, pode ser

feito ao comparar as curvas de nível da cópula, com as curvas de nível da cópula empírica

calculada sobre os dados desse estudo. Abaixo na Figura 6 é apresentado um exemplo

desse teste, onde as curvas de nível de ambas as cópulas são plotadas em um mesmo

gráfico.

Figura 6: Exemplo de Gráfico de Curvas de Nível da Cópula Encontrada x Cópula Em-
pírica
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Teste de Bondade de Ajuste de Kendall

Para que o Teste de Bondade de Ajuste de Kendall, que foi explorado por Wang e

Wells (2000), possa ser entendido, é necessário que o Processo de Kendall seja apresentado.

Primeiro, queremos introduzir a definição da transformação integral da probabilidade

(PIT). Se X é uma variável aleatória contínua com função de distribuição F , então a

transformação integral da probabilidade de X é definido como U := F (X), onde U é

uma variável uniformemente distribuída em I = [0, 1], isto é, P (F (X) 6= t) = t, ∀t ∈ I.
Para o trabalho, o caso bivariado será trabalhado, ou seja, a transformação integral da

probabilidade bivariada (BIPIT), que será definida a seguir.

Definição 3.1 Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com distribuições marginais F e

G. Então X e Y tem a função contínua de distribuição conjunta H. Portando, a variável

aleatória

H := H(X, Y ) (3.34)

é chamada de transformação integral da probabilidade bivariada (BIPIT).

Nessa seção será discutido a função de distribuição K(·) da variável aleatória H =

H(X, Y ).

Proposição 3.1 Sejam U e V duas variáveis aleatórias uniformes, onde a função de

dependência C(u, v) é da forma ψ−1(ψ(u) + ψ(v)) para alguma função decrescente ψ

definida em (0, 1] tal que ψ(1) = 0. Seja também Z := ψ(u)
ψ(u)+ψ(v)

e W := C(X, Y )

• Z é uniformimente distribuído em [0, 1].

• Z e W são variáveis aleatórias independentes.

Definição 3.2 Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com função de distribuição con-

junta H e funções de distribuições marginais F e G. Seja também, U = F (X) e V =

G(Y ). Se (U, V ) tem a cópula C, então a função de distribuição de Kendall K(t) para

0 ≤ t ≤ 1 é definida como

Kθ(t) = P (H(X, Y ) ≤ t) = P (C(F (X), G(Y ))) = P (Cθ(U, V ) ≤ t) (3.35)
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Genest e Rivest (1993) mostram que K pode ser estimada também de outra forma,

que é pela função de distribuição empírica de pseudo-observações, definida abaixo

Definição 3.3 Sejam U e V definidos como em 3.2, então U e V são duas variáveis

aleatórias distribuídas em U(0, 1). Se u = (u1, ..., un) e v = (v1, ..., vn) são as observações

de U e V , então as pseudo-observações são wi := Cn(ui, vi) para i = 1, ..., n e a versão

empírica de K(t) é simplesmente a distribuição empírica da função da cópula empírica e

pode ser definida em seguida

Kn(t) =
1

n

n∑
j=1

1 {wj ≤ t} (3.36)

usando a amostra wj, onde Cn é a cópula empírica definida em 3.1.

Agora, o Teste de Bondade de Ajuste de Kendall pode ser introduzido. Seja Kθ a

função de distribuição de Kendall referente a Cθ e Kn a função de distribuição empírica

de Kendall correspondente, que é um estimador de Kθ. Portanto, Cθ(U) tem distribuição

Kθ e através do Processo de Kendall,

Kn(t) =
√
n(Kn(t)−Kθn(t)) (3.37)

que testa

{
H′′0 : K ∈ K0 = {Kθ : θ ∈ O}

H′′1 : K /∈ K0

(3.38)

As estatísticas de teste específicas para este teste GOF são baseadas em Genest e

Rémillard (2008) que consideraram versões baseadas em ranks das estatísticas de Carmer

von Mises e Kolmogorov Smirnov em combinação com Kn, que são apresentadas abaixo

Sn =

∫ 1

0

|Kn(t)|2 dKθn(t) (3.39)

e

Tn = sup
0≤t≤1

|Kn(t)| (3.40)
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Existem algumas diferenças no teste entre os diferentes tipos de Cópulas, o que será

discutido em seguida.

(i) Cópulas Arquimedianas

Para as Cópulas da Família Arquimediana, H ′′0 e H0 são equivalentes, no qual K(t)

é unicamente definido com o gerador ϕ(t), isto é

K(t) =
ϕ(t)

ϕ′(t)
(3.41)

no qual a expressão anterior produz a seguinte inversão

ϕ = exp

{∫ t

to

1

v −K(v)
dv

}
(3.42)

onde 0 < t0 < 1 é uma constante arbitrária. Assim, o gerador Arquimediano

ϕ é completamente determinado por K. Junto a isso, ao lembrar da definição das

Cópulas da Família Arquimediana (2.60), é possível observar que elas são unicamente

determinados pelo seu gerador ϕ. Portanto

C = Cθ ⇔ K = Kθ (3.43)

(ii) Cópulas Elípticas

Olhando para a Cópula Gaussiana (2.76), que pertence a família Elíptica, nota-se

que ela não é da forma apresentada na Preposição 3.1. Logo, nenhuma formula

explícita de K pode ser encontrada como nas Cópulas Arquimedianas. Entretanto,

uma vez que o parâmetro θ é observado ou estimado, pode-se usar um método não

paramétrico baseado no cdf teórico das cópulas Cθ(U, V ) para simular Kθ(t). Se

pares aleatórios de amostras (ui, vi) são extraídos de Cθ para i = 1, ..., N , então a

forma do seu BIPIT (3.1), correspondente para a função da cópula é dada por

KN
θ (t) =

1

N

N∑
i=1

1 {Cθ(ui, vi) ≤ t} (3.44)

onde KN
θ (t)→ Kθ, atuando como um aproximação consistente.

(iii) Cópulas Rotacionadas
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Primeiramente, é importante lembrar que a função da Cópula Rotacionada pode

ser expressa com a função da cópula original (2.4). Por exemplo, uma Cópula

Rotacionada de 180° pode ser reescrita como

CR(u, v) := u+ v − 1 + C(1− u, 1− v) (3.45)

Logo, CR será usado, onde a expressão de K(t) não é explícita. Portanto, usa-se a

forma PIBIT para derivar K(t) para uma Cópula Rotacionada

KN
θ (t) =

1

N

N∑
i=1

1
{
CR
θ (ui, vi) ≤ t

}
(3.46)

onde a cópula CR
θ faz parte da família das Cópulas Rotacionadas.

3.3 Modelagem

Valores Extremos

A modelagem dos dados foi feita utilizando a Teoria de Valores Extremos apresentada

em 2.1.1 e os parâmetros foram estimados utilizando a estimação de máxima verossimi-

lhança apresentada por 3.1. Logo, é verificado se os modelos preditivos estimados são

adequados e para isto foram utilizado os testes de aderência de Pearson e o teste gráfico

de Coles apresentados em 3.2. De acordo com Mendes (2004), para obter previsão para n

anos, ou seja, o valor de retorno para n anos, é calculado o quantil Q100− 1
n
da GEV, onde

para n anos, uma observação passará o quantil Q100− 1
n
. Essa previsão para n anos, não é

uma previsão para o ano n exatamente, mas sim o máximo previsto ao longo dos n anos.

Dessa forma, foram feitas previsões de temperaturas máximas para 20, 50 e 100 anos.

Cópulas

Já a modelagem dos dados acoplados foi feita utilizando a Teoria de Cópulas apresen-

tada em 2.2.1 e as melhores cópulas foram sugeridas utilizando a estimação de máxima

verossimilhança apresentada por 3.1 e as métricas mostradas em 2.2.4. Logo, é verificado

se o ajuste da cópula é bom e adequado para os dados em questão, o que foi apresen-

tado em 3.2. Por fim, buscou-se calcular e descobrir como a microrregião com a maior

temperatura máxima nos dias de hoje contagia as suas microrregiões vizinhas.

Primeiro foi traçada 45◦ como uma temperatura extrema, visto que temperaturas
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acima de 40◦ Celsius já são consideradas de grande risco para a sobrevivência (DANTAS,

2021). Logo, foi calculada a probabilidade de contágio de uma temperatura extrema como

essa, para uma microrregião vizinha.

Em seguida, será definido Probabilidade de Contágio como um termo, que pode ser

informalmente sintetizado como uma probabilidade condicional aliada as temperaturas.

Definição 3.4 Seja X o vetor de temperaturas de um região central mais quente que as

demais, Y o vetor de temperaturas de um região vizinha à ela, tanto x, como y uma

mesma temperatura fixa a ser analisada e n(·) o número de observações. A Probabilidade

de Contágio pode ser formalmente definida da seguinte forma:

P (Y > y | X > x) =
P (Y > y ∩ X > x)

P (X > x)
=
n(Y > y ∩ X > x)

n(X > x)
(3.47)

Para calcular a Probabilidade de Contágio nesse estudo, tendo em mente a tempera-

tura extrema de 45◦, ou seja P (Y > 45◦ | X > 45◦), são necessários quatro passos:

(i) Seja (U, V ) a cópula que une (X, Y ). Gerar pelo menos 1000 observações da cópula

ajustada (U, V ), obtendo (u1, v1), (u2, v2), ..., (u1000, v1000), ou seja, (ui, vi) para

i = 1, ..., 1000;

(ii) Calcular a quantidade de observações com temperatura maior que 45◦ na microrre-

gião central, ou seja, n(X−1(ui) > 45◦);

(iii) Calcular a quantidade de observações com temperatura maior que 45◦ tanto na

microrregião central, como na microrregião afetada, ou seja, n(Y −1(vi) > 45◦) e

n(X−1(ui) > 45◦);

(iv) Calcular a razão da quantidade de observações encontradas no passo (iii) em relação

ao passo (ii).
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4 Resultados

4.1 Valores Extremos

Análise

Inicialmente, são apresentas as temperaturas máximas observadas nos anos de 1951

e 2020 através da Figura 7. Foi possível observar que boa parte do país em 2020 obteve

uma temperatura máxima acima de 44◦ Celsius, o que não aconteceu com tanta frequên-

cia em 1951. Isso é algo preocupante já que a temperatura máxima que o corpo humano

suportaria para a sobrevivência varia de acordo com a umidade do ar, já que o suor é

responsável pela liberação do calor presente no corpo humano, em dias que a umidade

do ar estiver alta, temperaturas acima de 40◦ Celsius é considerada de grande risco para

a sobrevivência (DANTAS, 2021). Essas observações se encontram em sua maioria con-

centradas na região central da Índia. Além disto as regiões Leste e Sudoeste são as que

observaram as menores temperaturas máximas anuais, não ultrapassando a 35◦ Celsius.

Figura 7: Temperaturas Máximas dos Anos de 1951 e 2020

Fonte: Elaboração Própria

Entretanto, as Regiões Leste e Sudoeste, junto a Noroeste, são as que apresentam
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maior crescimento das temperaturas dos anos de 1951 a 2020, como pode ser visto na

Figura 8, que exibe os gráficos das amplitudes das temperaturas nas regiões e o histograma

delas, onde isso fica bastante claro. Por outro lado, houve um decréscimo das temperaturas

em varias microrregiões da região central.

Figura 8: Amplitude das Temperaturas Máximas Anuais
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Fonte: Elaboração Própria

Agora, a Figura 9 mostra os mínimos, a mediana e máximos das temperatura máximas

nesses 70 anos. Ela apresenta um resultado preocupante, pois quase todo o país da Índia

teve um ano que se observou uma temperatura próxima ou acima a 45◦ Celsius e que em

todos os anos se observou temperaturas similar ou maior de 38◦ Celsius.

Figura 9: Mínimos, Mediana e Máximos das Temperaturas Máximas Anuais

Fonte: Elaboração Própria
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Ajuste

A GEV foi a ferramenta usada para a modelagem das distribuições das 543 microrre-

giões, com os parâmetros ξ, µ e σ estimados pelo método de máxima verossimilhança. Foi

utilizado o teste de aderência de Pearson para obter uma medida resumo da verificação

da eficiência da modelagem da GEV nos dados para as 543 microrregiões. A Tabela 4

mostra os resultados do teste sob a hipótese nula (H0) que as amostras são oriundas da

GEV que foi proposta.

Tabela 4: Resultados da aplicação do Teste de Aderência de Pearson

p− valor Microrregiões
< 0, 01 7
≥ 0, 01 536
Total 543

Fonte: Elaboração Própria

Este resultado informa que pelo teste de aderência rejeitou-se a modelagem de 7

das 543 microrregiões, uma verificação mais detalhada foi feita nessas microrregiões para

entender tal resultado do teste de aderência, onde presenças de outlier e valores esperados

iguais a 1 foram as causas para a rejeição do teste. Foi explicado, na Seção 3.2 que para

a verificação dos modelos propostos pela GEV, o mais ideal é o Teste Gráfico proposto

por Coles, logo, para as 7 microrregiões que houve rejeição no teste de Pearson, foi feito o

Teste Gráfico. O Anexo A contém os gráficos feitos para as 7 microrregiões e constou-se

que apesar da rejeição inicial no teste de aderência, pelo teste gráfico não há hipótese

de rejeição. Portanto, para os 543 modelos propostos pela GEV, não há hipótese para a

rejeição de nenhuma, onde todos os modelos são considerados eficientes e, dessa forma,

os cálculos das previsões foram feitas sob a GEV proposta.
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Previsão

Antes de calcular a previsão para 20, 50 e 100 anos, foi verificada a eficiência do

método de previsão e para isto foram selecionadas as amostras até o ano de 2010 e feita

a previsão para 10 anos seguintes, onde a Figura 10 apresenta o máximo observado de

2011 a 2020 e os valores previsto para 10 anos a partir de 2010, no qual o método para a

previsão se mostrou eficiente, estimando os valores futuros bem próximo dos valores reais

observados, no qual foi calculado o valor de Erro Quadrático Médio (EQM) de 0,667,

um valor baixo. Ademais, os valores previstos são menores que observados em várias

microrregiões, o que indica a existência de algum fator nos anos seguintes, por outro lado,

é perceptível que as microrregiões que houve aumento são vizinhas uma das outras. Para

este trabalho supomos a independência dos dados, mas esse resultado indica que á uma

dependência, mas a GEV também é capaz de modelar dados com essa característica.

Figura 10: Temperaturas Máximas Observadas e Previstas a partir de 2010

(a) Máximo das Temperaturas Máximas de
2011 a 2020

(b) Previsão para 10 anos a partir de 2010

Fonte: Elaboração Própria
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Finalmente é apresentado os gráficos de previsão para 20, 50 e 100 anos a partir

de 2020 e seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. Apesar de não ser muito

visível a diferença das previsões, elas possuem uma diferença em seu respectivos intervalos,

onde a amplitude deles vai aumentando ao longo dos anos das previsões. Além disso, não

a uma melhora em relação a diminuição das temperaturas máximas já que a previsão feita

para 20 anos é bem próxima da feita para 100 anos, tendo uma diferença visível somente

no IC, como mencionado.

Na Figura 11 é exibida a previsão para as temperaturas máximas em 20 anos e seu

IC, tendo na esquerda o limite inferior (LI) desse intervalo de confiança e no outro lado o

limite superior do intervalo (LS), onde a região central do país corre grande risco, já que

em 20 anos a previsão para boa parte dessa região é uma temperatura máxima próxima

a 45◦ Celsius. No entanto, a região Leste e Sudoeste são as que menos correm risco.

Figura 11: Previsão da Temperatura Máxima para 20 anos e seu IC

Fonte: Elaboração Própria
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A Figura 12 exibe a previsão das temperaturas máximas para 50 anos, no qual da

mesma forma que para a previsão de 20 anos, não a uma melhora significativa. Outrossim,

a diferença das duas previsões é maior no intervalo de confiança e a previsão em si não

difere muito. Apesar das temperaturas previstas de boa parte do país estarem próxima

de 45◦, que é perto do limite para a sobrevivência humana, dependendo da umidade do

ar, a um leve crescimento em relação as duas previsões, o que é um resultado satisfatório.

Figura 12: Previsão da Temperatura Máxima para 50 anos e seu IC

Fonte: Elaboração Própria

Por fim, a Figura 13 exibe as temperaturas máximas previstas para 100 anos. Como

já foi mencionado, não a uma diferença grande em relação as previsões anteriores, o que

pode ser considerado um resultado satisfatório, porém as temperaturas em boa parte do

país é de grande risco.

Figura 13: Previsão da Temperatura Máxima para 100 anos e seu IC

Fonte: Elaboração Própria
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4.2 Cópulas

Análise

Primeiramente foi buscado a microrregião da Índia que apresentou a maior tempera-

tura no ano de 2020. Foi encontrado que a microrregião em questão é a de Hamirpur,

apresentando uma temperatura extrema de aproximadamente 46, 62◦ Celsius. Ela faz

parte da Divisão Chitrakoot Dham do estado de Uttar Pradesh, na Índia. A cidade de

Hamirpur é a sede do distrito, que consiste em quatro Tehsil, nomeadamente Hamirpur,

Maudaha, Rath, Sarila e Sete Blocos, que são Gohand, Kurara, Maudaha, Muskara, Rath,

Sarila, Sumerpur. O distrito de Hamirpur fica entre a latitude 25.7913° N e a longitude

80.0088° e ocupa uma área de 4.121,9 km², com uma população de 1.042.374 (censo de

2001). A partir de 2011 é o terceiro distrito menos populoso de Uttar Pradesh, depois

de Mahoba e Chitrakoot. Dois grandes rios Yamuna e Betwa se encontram aqui, onde

margens do rio Betwa encontra-se a “areia grossa” que é exportada para muitas partes em

Uttar Pradesh. Uma foto do local, tal como a localização dele no mapa pode ser visto na

Figura 14, onde Hamirpur está destacado com a cor vermelha.

Figura 14: Microrregião de Hamirpur

(a) Foto do Local (b) Localização no Mapa

Fonte: Elaboração Própria
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Após a microrregião mais quente do ano ter sido encontrada, buscou-se as suas micror-

regiões vizinhas, ou seja, as microrregiões que faziam fronteira com ela. Foram observadas

sete seguintes microrregiões, que são: Akbarpur, Jalaun, Jhansi, Banda, Fatehpur, Ti-

kamgarh e Khajuraho. Elas podem ser visualizadas na Figura 15, onde estão destacadas

com a cor laranja e Hamirpur sendo mais uma vez com a cor vermelha.

Figura 15: Microrregião de Hamirpur e Vizinhas

Fonte: Elaboração Própria
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Em seguida, a microrregião mais quente (Hamirpur) foi analisada com cada uma de

suas vizinhas, no qual a seguir será apresentado mais detalhadamente a análise feita junto

a microrregião que apresentou o maior nível de contágio, a microrregião de Jhansi, como

será mostrado de maneira mais aprofundada em 4.2. Os gráficos com a análise inicial

sobre as demais vizinhas podem ser observados no Anexo B.

Primeiramente, para fazer uma análise inicial da relação de Hamirpur e Jhansi, foi

feito um painel (Figura 16) com três gráficos e uma medida, onde no lado superior es-

querdo é apresentado um histograma das temperaturas de Hamirpur com a sua respectiva

densidade, no lado inferior direito tem-se o análogo para a microrregião de Jhansi, já no

lado inferior esquerdo um gráfico de dispersão entre as temperaturas da duas microrre-

giões e por fim no lado superior direito, o coeficiente de correlação de Pearson (2.2.2). Por

meio deles, pode-se observar que as temperaturas das duas microrregiões se comportam

de maneira semelhante e que elas possuem uma correlação linear positiva extremamente

alta de 0,94.

Figura 16: Painel entre Hamirpur e Jhansi
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Fonte: Elaboração Própria
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Na sequência, foi buscada qual seria a cópula que melhor encorporaria a distribuição

conjunta das temperaturas das duas microrregiões. Logo, foi selecionada a cópula que

apresentou o melhor Critério de Informação de Akaike (AIC) e também o melhor Critério

de Informação Bayesiano (BIC), que foi de -130,86 e -128,61 respectivamente. A cópula

em questão foi a Cópula Gaussiana Bivariada (2.76) com coeficiente de correlação de

Kendall (2.2.2) de 0,76, onde a sua densidade pode ser visualizada na Figura 17. Além

dela, outras três microrregiões, quando avaliadas conjuntamente com Hamirpur, também

apresentaram esse tipo Cópula, que foram Banda, Fatehpur e Khajurano. Por outro lado,

as microrregiões de Akbarpur e Jalaun, obtiveram a Cópula Gumbel de Sobrevivência

Bivariada (2.78) quando acopladas com a microrregião mais quente (Hamirpur). Uma

terceira cópula foi encontrada para o par de microrregiões entre Tikamgarh e Hamirpur,

que foi a Cópula BB7 Bivariada (2.81).

Figura 17: Densidade da Cópula Gaussiana Bivariada
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Ajuste

Após a cópula ter sido encontrada, foi preciso verificar se ela era adequada e o ajuste

eficiente. Primeiramente, foi feito uma simulação de temperaturas a partir da cópula

criada (3.2). Com intuito de comparar as temperaturas originais que foram observadas

com as temperaturas simuladas pela cópula foi feito um gráfico de dispersão que pode

ser observado na Figura 18, onde estão presentes ambos pares de temperaturas para que

fosse possível de ser feito uma comparação visual entre elas. Nele, pode se notar que

as temperaturas que foram simuladas se comportam de maneira bastante semelhantes as

temperaturas observadas. Os gráficos sobre o ajuste para as demais vizinhas podem ser

observados no Anexo C.

Figura 18: Temperaturas Máximas Observadas vs Simuladas de Hampirpur e Jhansi
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Em seguida, foi feito um segundo teste gráfico (3.2), agora um pouco mais complexo,

onde as curvas de nível da nossa Cópula Gaussiana são comparadas com as curvas de nível

da cópula empírica que foi calculada sobre os os dados desse estudo. Essa comparação

pode ser vista abaixo, na Figura 19, onde as curvas de nível de ambas as cópulas são

plotadas em um mesmo gráfico, no qual é possível observar que as curvas de nível da

cópula que foi encontrada se ajustam bem as curvas da cópula empírica.

Figura 19: Curvas de Nível entre a Cópula Gaussiana e a Cópula Empírica
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Ambos testes gráficos sugeriram um bom comportamento de todas as nossas sete có-

pulas, então para finalizar o ajuste, foi feito um Teste de Bondade de Ajuste, que trouxe

o resultado mais significativo dentre os três testes. Mais especificamente, o Teste de Bon-

dade de Ajuste de Kendall foi realizado (3.2), no qual por meio de versões baseadas em

ranks das estatísticas de Carmer von Mises e Kolmogorov Smirnov em combinação com

Kn foi calculado o p-valor de cada uma delas. Essas estatísticas sobre a cópula entre Ham-

pirpur e Jhansi podem ser conferidas na Tabela 5, onde tanto pela estatísticas de Carmer,

como pela de Kolmogorov, H0 não é rejeitado (p-valor > 0, 01) e consequentemente con-

cluímos que, de fato, os dados de temperatura máxima dessas duas microrregiões podem

ser modelados por uma Cópula Gaussiana.

Tabela 5: Teste de Bondade de Ajuste entre Hampirpur e Jhansi

Estatística p− valor
Carmer 0,72

Kolmogorov 0,38
Fonte: Elaboração Própria

Além disso, para as outras seis cópulas, o p-valor das estatísticas de Carmer von Mises

e Kolmogorov Smirnov também foram satisfatórias, comprovando que todas as cópulas

propostas aqui foram ajustadas.

Contágio

Por fim, depois da melhor cópula ser selecionada e ter o seu ajuste devidamente

certificado para cada uma das sete duplas, chegou a hora de calcular a probabilidade de

que a microrregião mais quente do país no ano de 2020 (Hamirpur) tem de contagiar cada

uma de suas microrregiões vizinhas, ou seja, a Probabilidade de Contágio (PC), que foi

mais detalhada em 3.4. Essas probabilidades são apresentadas na Tabela 6, começando

pela maior que é sobre a microrregião de Jhansi, que por esse motivo foi usado como

exemplo anteriormente, tendo uma probabilidade extremamente alta de 90,47%, seguida

da microrregião de Tikamgarh, logo atrás com 89,21% e terminando com a menor que é da

microrregião de Fatehpur com somente 61,58%. Além disso, na Figura 20 esses dados pode

ser observados, onde estes estão distribuídos ao lado das suas respectivas microrregiões.
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Tabela 6: Probabilidade de Contágio de Hamirpur sobre Vizinhas

Microrregiões PC (%)

Hamirpur

Jhansi 90,47
Tikamgarh 89,21
Banda 81,49
Jalaun 81,32

Khajuraho 72,11
Akbarpur 68,08
Fatehpur 61,58

Fonte: Elaboração Própria

Figura 20: Probabilidade de Contágio de Hamirpur sobre Vizinhas

Fonte: Elaboração Própria
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5 Conclusão

Neste trabalho, foram analisadas as temperaturas máximas anuais observadas de 1951

até 2020 na Índia, no qual foram estimadas para um total de 543 microrregiões. As aná-

lises descritivas expuseram um resultado preocupante na região central do país, que teve

temperaturas máximas observadas entre 40◦ e 45◦ Celsius, o que é próximo do limite para

a sobrevivência humana (DANTAS, 2021). Apesar das regiões Leste e Sudoeste apresenta-

rem menores temperaturas máximas, foram as regiões em que houve o maior crescimento.

Feitas as análises iniciais, foi utilizado a Teoria de Valores Extremos (TVE) para estimar

os parâmetros da distribuição de Valores Extremos Generalizada (Generalized Extreme

Value, GEV) e utilizou-se o testes de aderência e o teste gráfico para verificar a eficiência,

onde foi considerado que os 543 modelos foram, de fato, eficientes. Como feito para os

modelos da GEV, foi feita uma análise da previsão, para verificar sua eficiência, onde

foram selecionadas as amostras de temperaturas até o ano de 2010 e feita a previsão para

10 anos seguintes para que fossem comparadas com as temperaturas que foram obser-

vadas nesse período, no qual foi obtido um bom resultado. Além disso, através dessa

análise verificou-se que existe uma dependência espacial dos dados. Por fim, feitas as

previsões para 20, 50 e 100 anos, concluiu-se que não há uma melhora nas temperaturas

máximas que é um resultado preocupante, porém não há um crescimento exponencial nas

temperaturas, o que pode ser considerado satisfatório.

Uma vez que os dados apresentaram dependência espacial, tornou-se interessante o

uso da Teoria de Cópulas para avaliar como a temperatura de uma microrregião poderia

estar contagiando uma outra microrregião vizinha à ela. Primeiramente, foi identificada

uma microrregião central que apresentou a temperatura mais quente de 2020, que foi a

microrregião de Hamirpur, tal como as suas vizinhas, Akbarpur, Jalaun, Jhansi, Banda,

Fatehpur, Tikamgarh e Khajuraho. Em seguida, através de estatísticas descritivas, a

microrregião mais quente (Hamirpur) foi analisada com cada uma de suas vizinhas, onde

todas as sete duplas se mostraram bastante correlacionadas, como era esperado. Na

sequência, foi buscada qual seria a cópula que melhor encorporaria a distribuição conjunta
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das temperaturas de cada uma das duplas, onde foi encontrado para quatro delas a Cópula

Gaussiana Bivariada, para outras duas a Cópula Gumbel de Sobrevivência Bivariada e

para a restante, a Cópula BB7 Bivariada. Após as cópulas terem sido encontradas, foi

verificado se elas são adequadas e os ajustes são eficientes. Inicialmente, foram feitos

dois Testes Gráficos, onde no primeiro Teste uma simulação de temperaturas a partir da

cópula criada foram calculadas para serem comparadas com as temperaturas originais que

foram observadas, por meio de um gráfico de dispersão. Neles, puderam se notar que, para

todas os pares, as temperaturas que foram simuladas se comportam de maneira bastante

semelhantes as temperaturas observadas. No segundo, as curvas de nível das nossas

cópulas são comparadas com as curvas de nível das cópulas empíricas que foram calculadas

sobre os dados desse estudo, no qual as curvas de nível de ambas as cópulas são plotadas em

um mesmo gráfico, dupla por dupla, no qual foi possível observar que as curvas das nossas

cópulas se ajustam bem as curvas de cada cópula empírica. Por último, depois de ambos

os testes gráficos sugerirem um bom comportamento de todas as nossas setes cópulas,

para finalizar o ajuste foi feito o Teste de Bondade de Ajuste de Kendall, que nos trouxe

o resultado mais significativo dentre os três testes, onde por meio de versões baseadas

em ranks das estatísticas de Carmer von Mises e Kolmogorov Smirnov em combinação

com Kn foi calculado o p-valor de cada uma delas, que tanto pela estatísticas de Carmer,

como pela de Kolmogorov, H0 não é rejeitado e consequentemente concluímos que, de fato,

os dados de temperatura máxima entre Hamirpur e suas microrregiões vizinhas podem

ser modeladas pela cópulas sugeridas anteriormente. Por fim, após a melhor cópula ser

selecionada e ter o seu ajuste devidamente certificado para cada uma das sete duplas,

foi calculada a probabilidade de que a microrregião de Hamirpur tem de contagiar cada

uma de suas microrregiões vizinhas, ou seja, a Probabilidade de Contágio (PC), onde a

maior foi sobre a microrregião de Jhansi, tendo uma probabilidade extremamente alta de

90,47%, seguida de Tikamgarh com 89,21%.

Vistos esses resultados, é grande importância que o governo indiano ligue o sinal de

alerta em relação a esse tema para todo o país, uma vez que as temperaturas atualmente

da Índia já são extremamente altas e virão a crescer ainda mais ao longo dos anos. Junto

à isso uma atenção redobrada deve ser dada a microrregião de Hamirpur e sua vizinhas,

já que Hamirpur foi a microrregião mais quente de 2020 e apresenta uma grande PC sobre

as microrregiões que fazem fronteira com ela, principalmente Jhansi e Tikamgarh, que ao

lado de Hamirpur tem uma chance muito grande de virarem áreas desérticas.
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ANEXO A -- Análises Gráficas de Coles

Esse Anexo apresenta as análises gráficas dos modelos que foram rejeitados no teste

de aderência.
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ANEXO B -- Análises Gráficas das Cópulas
entre Hamirpur e os demais
Vizinhos

Esse Anexo apresenta as análises gráficas das cópulas dentre Hamirpur e os demais

vizinhos.
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ANEXO C -- Ajuste das Cópulas entre
Hamirpur e os demais Vizinhos

Esse Anexo apresenta o ajuste das cópulas dentre Hamirpur e os demais vizinhos.

(t) (u)

(v) (w)



Anexo C -- Ajuste das Cópulas entre Hamirpur e os demais Vizinhos 98

(x) (y)

(z) ()

() ()



Anexo C -- Ajuste das Cópulas entre Hamirpur e os demais Vizinhos 99

() ()


	Lista de Figuras
	Lista de Tabelas
	Introdução
	Histórico
	Revisão Bibliográfica
	Objetivos
	Organização

	Referencial Teórico
	Teoria de Valores Extremos
	Modelagem Univariada de Extremos
	Modelos Assintóticos para o Máximo
	Máx-Estabilidade
	Domínio de Atração
	Distribuição de Valores Extremos Generalizada (GEV)

	Teoria de Cópulas
	Teoria Básica
	Medidas de Associação
	Famílias de Cópulas
	Métricas

	Testes

	Material e Métodos
	Estimação
	Eficiência do Ajuste
	Modelagem

	Resultados
	Valores Extremos
	Cópulas

	Conclusão
	Referências
	Anexo A – Análises Gráficas de Coles
	Anexo B – Análises Gráficas das Cópulas entre Hamirpur e os demais Vizinhos
	Anexo C – Ajuste das Cópulas entre Hamirpur e os demais Vizinhos

