




No capítulo 3, foram apresentados os fundamentos da teoria de probabilidades,
necessários à compreensão das variáveis aleatórias e de suas distribuições. No
presente capítulo, dá-se início à formulação e à descrição dos principais modelos
de distribuição de probabilidades capazes de sintetizar o comportamento das
variáveis aleatórias hidrológicas. Um modelo de distribuição de probabilidades
é uma forma matemática abstrata, a qual, por suas características intrínsecas de
variabilidade e conformação, devem ser capazes de representar, de modo
conciso, as variações possíveis de uma variável aleatória. Um modelo de
distribuição de probabilidades também é uma forma paramétrica, ou seja, um
modelo matemático prescrito por parâmetros, cujos valores numéricos o definem
completamente e o particularizam para uma certa amostra de observações de
uma variável aleatória. Uma vez estimados os valores numéricos de seus
parâmetros, um modelo de distribuição de probabilidades pode constituir-se
em uma síntese plausível do comportamento de uma variável aleatória e ser
empregado para interpolar, ou extrapolar, probabilidades e/ou quantis não
contidos na amostra de observações.

Os modelos de distribuição de probabilidades são classificados em discretos e
contínuos, de modo consoante com as variáveis aleatórias cujo comportamento
visam modelar. Uma função de distribuição discreta é aquela empregada para
modelar o comportamento de uma variável aleatória cujo espaço amostral é do
tipo numerável, composto por valores isolados, em geral, números inteiros. Os
principais modelos de variáveis aleatórias discretas, que encontram uma ampla
gama de aplicações em hidrologia, podem ser agrupados em três grandes categorias.
A primeira está relacionada as variações dos chamados processos de Bernoulli e
inclui as distribuições binomial, geométrica e binomial negativa. A segunda refere-
se aos processos de Poisson, na qual se destaca a própria distribuição de Poisson.
A terceira inclui as distribuições hipergeométrica e multinomial. A descrição de
tais modelos discretos de distribuição de probabilidades é o objeto deste capítulo
4. Os principais modelos contínuos serão descritos no capítulo 5.

Considere um experimento com somente dois resultados possíveis e dicotômicos:
‘sucesso’, designado pelo símbolo S, e ‘falha’, por F. O espaço amostral desse



experimento é dado pelo conjunto {S,F}. Tal experimento é conhecido como
de Bernoulli. Se a probabilidade de ocorrer um sucesso é igual a p e se
associarmos a esse experimento uma variável aleatória discreta X, cujos valores
possíveis são X = 1 para o resultado S e X = 0 para o resultado F, diz-se que X
segue uma distribuição de Bernoulli. A correspondente função massa de
probabilidades é dada por

        (4.1)

com valor esperado E[X] = p e Var[X] = p(1-p).

Agora, de modo mais geral, suponha que a escala de tempo de um determinado
processo estocástico tenha sido discretizada em intervalos de largura definida,
por exemplo, em intervalos anuais, indexados por i =1, 2, ... Suponha também
que, em cada intervalo de tempo, pode ocorrer um único ‘sucesso’, com
probabilidade p, ou uma única ‘falha’, com probabilidade (1-p), e que essas
probabilidades não são afetadas pelas ocorrências anteriores. Um processo
composto por essa seqüência de repetições independentes de experimentos de
Bernoulli é igualmente denominado processo de Bernoulli.

Para ilustrar a aplicação dos processos de Bernoulli em hidrologia, considere uma
seção fluvial hipotética cujo nível d’água de extravasamento corresponde à vazão Q0.
As vazões médias diárias nesta seção fluvial são monitoradas por uma estação
fluviométrica, cujos registros se estendem por N anos de observações e constituem a
série hidrológica completa para esse local. Para cada ano, seleciona-se o máximo
valor entre as 365 (ou 366) vazões médias diárias, o qual é um dos N elementos da
série hidrológica reduzida de vazões médias diárias máximas anuais maxQ , ilustrada
na Figura 4.1. Em um ano qualquer i,  para 1  i  N, podemos definir como ‘sucesso’
o evento 0:S QQmax

i  e como ‘falha’ o evento complementar 0:F QQmax
i .

Pela natureza do mecanismo de formação da cheia anual, é bastante plausível admitir
a hipótese de que a probabilidade de ocorrência de um ‘sucesso’ (ou de uma ‘falha’),
em um ano qualquer, não seja afetada pelas ocorrências anteriores. Supondo que a
probabilidade anual do evento 0:S QQmax

i é igual p, verifica-se, então, o
preenchimento de todos os requisitos para considerar essa seqüência independente
como um processo de Bernoulli.

Aos processos de Bernoulli associam-se três diferentes tipos de variáveis aleatórias
discretasY:

i. a variável é dita binomial, quando Y refere-se ao número de ‘sucessos’
em N repetições independentes;
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ii.  a variável é denominada geométrica, quando Y refere-se ao número
de repetições independentes necessárias para que um único ‘sucesso’
ocorra; e

iii. a variável é denominada binomial negativa, quando Y refere-se ao
número de repetições independentes necessárias para que um certo
número r de ‘sucessos’ ocorram.

As distribuições de probabilidades dessas três variáveis, associadas aos processos
de Bernoulli, serão detalhadas a seguir.

Considere um experimento composto por uma seqüência de N repetições
independentes de um experimento de Bernoulli. Em cada um desses experimentos
de Bernoulli, a probabilidade de ocorrer um ‘sucesso’, designado por S, é constante
e igual a p, e a probabilidade de ‘falha’ F é dada por (1-p). O espaço amostral do
experimento composto contém 2N pontos, com cada um deles correspondendo
aos N pares de S’s e F’s. Para cada experimento isolado, a variável de Bernoulli,
denotada por X, pode ter o valor X = 1, se o resultado for um ‘sucesso’, ou X=0,
se o experimento resultar em uma ‘falha’. Um ponto qualquer, tomado ao acaso
no espaço amostral, poderia conter, por exemplo, a seqüência {S, F, S, S, ... , F,
F}, o que faria com que X1 = 1, X2 = 0, X3 = 1, X4 = 1, ... , XN-1 = 0, XN = 0. O
experimento composto desse modo é caracterizado como um processo de
Bernoulli.

Figura 4.1 – Cheias máximas anuais como ilustração de um processo de Bernoulli



Com base no processo de Bernoulli, tal como anteriormente descrito, considere
que a variável aleatória discreta Y representa o número de ‘sucessos’, entre as N
possibilidades. É evidente que a variável Y pode assumir os valores 0, 1, ... , N e

que
N

i
iXY

1
. Como decorrência da hipótese de independência entre os

experimentos de Bernoulli, cada ponto do espaço amostral com y ‘sucessos’ e
(N-y) ‘falhas’ terá probabilidade de ocorrência igual a yNy pp 1 . Entretanto,
os y ‘sucessos’ e as (N-y) ‘falhas’ podem ser combinados de !!! yNyN
modos diferentes, cada um deles com probabilidade igual a yNy pp 1 .
Portanto, a função massa de probabilidade da variável Y é dada por
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a qual é denominada distribuição binomial, com parâmetros N e p. Note que a
distribuição de Bernoulli é um caso particular da distribuição binomial com
parâmetros N = 1 e p. As funções massa da distribuição binomial com parâmetros
N = 8, p = 0,3, p = 0,5 e p = 0,7 estão ilustradas na Figura 4.2. Observe, nessa
figura, que o valor central e a forma da função massa de probabilidades da variável
aleatória binomial sofrem profundas alterações quando o valor do parâmetro p é
modificado, mantendo-se N constante.

A função acumulada de probabilidades da distribuição binomial fornece a
probabilidade de X ser menor ou igual ao argumento x e é dada por

        (4.3)

O valor esperado, a variância e o coeficiente de assimetria da distribuição binomial
(ver exercício 16 do capítulo 3) são dados pelas seguintes expressões:

Figura 4.2 – Exemplos de funções massa de probabilidades da distribuição binomial
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        (4.4)

        (4.5)

        (4.6)

A função massa da distribuição binomial é simétrica quando p = 0,5, assimétrica
positivamente quando p < 0,5 e negativamente, em caso contrário, tal como
demonstram os exemplos da Figura 4.2.
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Exemplo 4.1 – Fez-se a contagem de E. Coli em 10 amostras de água. As
contagens positivas, expressas em centenas de organismos por 100 ml de
água (102/100ml), são 17, 21, 25, 23, 17, 26, 24, 19, 21 e 17, com média
e a variância amostrais iguais a 21 e 10,6 respectivamente. Suponha que N
represente o número total dos diferentes organismos presentes em cada
amostra (número de ‘tentativas’) e que p represente a fração correspondente
ao organismo E. Coli (probabilidade de ‘sucesso’). Se X denota o número
de E. Coli (102/100ml) em cada amostra, estimar P(X = 20). (adap. de
Kottegoda e Rosso, 1997)
Solução: No caso presente, não conhecemos os verdadeiros valores
numéricos da média e da variância populacionais. Entretanto, podemos
estimá-los pelos valores amostrais, ou seja, 22

Ye yY Sˆyˆ , onde o
símbolo ‘^’ indica ‘estimativa’. Explicitando (1-p), na equação 4.5, segue-
se que
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Como E[Y] = Np, pode-se estimar N como (21/0,495) = 43. Na seqüência,
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Exemplo 4.2 - Na situação ilustrada pela Figura 4.1, suponha que N = 10
anos e que a probabilidade da vazão Q0 ser superada em um ano qualquer
é p = 0,25. Pergunta-se (a) qual é a probabilidade de que a vazão Q0 tenha
sido superada exatamente 2 vezes em 10 anos? e (b) qual é a probabilidade
de que a vazão Q0 tenha sido superada pelo menos 2 vezes em 10 anos?
Solução: É fácil verificar a completa adequação do cenário ilustrado pela
Figura 4.1 a um processo de Bernoulli, bem como da variável ‘número de
sucessos em N anos’ a uma variável binomial Y. (a) A probabilidade de que
a vazão Q0 tenha sido superada exatamente 2 vezes em 10 anos pode ser
calculada diretamente pela equação 4.2, ou
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(b) A probabilidade de que a vazão Q0 tenha sido superada pelo menos 2
vezes em 10 anos é igual à probabilidade de que o evento tenha ocorrido 2,
3, 4, ... , 10 vezes, em 10 anos, ou seja, a soma dos resultados da função
massa para todos esses argumentos. Entretanto, esse cálculo é equivalente
ao complemento, em relação a 1, da soma das probabilidades de que o
evento não tenha ocorrido ou que tenha ocorrido apenas 1 vez. Portanto,
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A distribuição binomial possui a propriedade aditiva, ou seja, se Y1 e Y2 são
variáveis binomiais, com parâmetros respectivamente iguais a (N1, p) e (N2, p),
então, a variável (Y1+Y2) também será binomial, com parâmetros (N1 + N2, p).
Outra propriedade importante dos processos de Bernoulli, em geral, e da
distribuição binomial, em particular, é que a probabilidade de qualquer combinação
de ‘sucessos’ e ‘falhas’ não depende da origem, na escala de tempos, a partir da
qual eles são contados. Esse fato decorre da hipótese de independência entre as
ocorrências e da consideração de que a probabilidade do ‘sucesso’ p é constante.

Em um processo de Bernoulli, a variável geométrica Y está associada ao número
de experimentos (ou tentativas) necessários para que um único ‘sucesso’ ocorra.
Portanto, se a variável assume o valor Y = y, isso significa que ocorreram (y - 1)
‘falhas’ antes da ocorrência do ‘sucesso’, exatamente na y-ésima tentativa. As
funções massa e acumuladas da distribuição geométrica são dadas pelas seguintes
equações:

        (4.7)

        (4.8)

nas quais, p, ou seja, a probabilidade de ocorrência de um ‘sucesso’, representa
o único parâmetro da distribuição.

O valor esperado da distribuição geométrica é determinado do seguinte modo:

             (4.9)



Na equação 4.9, a soma 
1

1
y

yp , com 0 < p < 1, converge para 
p

p1 .

Substituindo esse termo na equação 4.9 e tomando a derivada em relação a
(1-p), resulta que

           (4.10)

Portanto, o valor esperado de uma variável geométricaé o inverso da probabilidade
de‘sucesso’p de um processo de Bernoulli. A variância de uma variável geométrica
pode ser obtida por artifício similar e resulta ser

           (4.11)

O coeficiente de assimetria da distribuição geométrica é dado por

                     (4.12)

As funções massa da distribuição geométrica com parâmetros p = 0,3, p = 0,5 e
p = 0,7 estão ilustradas na Figura 4.3.

Aproveitemos o cenário ilustrado pela Figura 4.1 para introduzir um conceito de
extrema importância em hidrologia, que é o de tempo de retorno. Na Figura 4.1,
considere que o número de anos entre ‘sucessos’ consecutivos seja denotado
pela variável , a qual chamaremos aqui de tempo de recorrência. Portanto, com
referência à Figura 4.1, se tomarmos a origem da escala de tempo, como o ano
do primeiro ‘sucesso’, teríamos que aguardar 1= 3 anos para a recorrência do
evento 04:S QQmax

i . Em seguida, a partir do segundo ‘sucesso’, 2= 2 anos e
assim sucessivamente até k= 5 anos de recorrência. Se supusermos, por exemplo,
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Figura 4.3 - Exemplos de funções massa de probabilidades da distribuição
geométrica



que N = 50 anos e que 5 ‘sucessos’ ocorreram durante esse período, a média
aritmética dos tempos de recorrência seria  = 10 anos, implicando que, em
média, a vazão Q0 é superada uma vez a cada 10 anos.

É evidente que a variável ‘tempo de recorrência’ enquadra-se completamente na
definição de uma variável aleatória discreta geométrica e que, portanto, a ela
podemos associar as características populacionais dadas pelas equações 4.10 a
4.12. Em particular, podemos definir o tempo de retorno, denotado por T e
expresso em anos, como o valor esperado da variável geométrica ‘tempo de
recorrência’, aqui representada por . Com essa definição e usando a equação
4.10, escreve-se que

      (4.13)

O tempo de retorno, portanto, não se refere a um ‘tempo cronológico’. De fato,
Té uma medida de tendência central dos ‘tempos cronológicos’, aqui denominados
tempos de recorrência. Em outras palavras, o tempo de retorno T, associado a
um certo evento de referência de um processo de Bernoulli indexado em anos,
corresponde ao tempo médio necessário (em anos) para que o evento recorra,
em um ano qualquer, e é igual ao inverso da probabilidade de que tal evento
de referência ocorra.

Em hidrologia, o conceito de tempo de retorno é empregado com muita freqüência
no estudo probabilístico de eventos máximos anuais, tais como enchentes ou alturas
diárias de precipitação máximas anuais. Tais variáveis aleatórias são contínuas e,
portanto, têm seu comportamento definido por funções densidade de
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Figura 4.4 – Ilustração do conceito de tempo de retorno para eventos máximos
anuais
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probabilidades, tais como a ilustrada na Figura 4.4. Se, para a variável X dessa
figura, definirmos um quantil de referência xT, de modo que o ‘sucesso’ seja a
superação de xT, então, o tempo de retorno T, associado ao quantil de referência,
corresponde ao número médio de anos necessário para que o evento {X > xT}
recorra uma vez, em um ano qualquer. Pela equação 4.13, o tempo de retorno
corresponde ao inverso de P(X > xT), indicada pela área hachurada, na Figura
4.4.
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Exemplo 4.3 – Considere a situação descrita no Exemplo 3.6 do capítulo
3. Determine (a) o tempo de retorno da vazão X = 300 m3/s e (b) a vazão
de tempo de retorno T = 50 anos.
Solução: (a) A variável X, nesse caso, refere-se a vazões máximas anuais e,
portanto, o tempo de retorno é igual ao inverso da probabilidade de
superação. De volta ao Exemplo 3.6, já havia sido determinada que
P(X > 300) = 0,083. Logo, o tempo de retorno de X = 300 m3/s é
T = 1/0,083 = 12,05 anos. (b) A vazão de tempo de retorno T = 50 anos
encontra-se em algum ponto X50, entre 300 e 400 m3/s. Suponha que a
ordenada da função densidade nesse ponto seja denotada por w. A primeira
equação a ser escrita é (400-X50).w/2 = 1/50. A segunda equação decorre
da semelhança entre o triângulo formado pelas vazões 300 e 400, e a
densidade no ponto 300, e o triângulo definido por X50, 400 e a densidade
no ponto X50, ou seja, [(400-300)/z] = [(400-X50)/w]. Sabendo-se que
z = 1/600 (ver Exemplo 3.6) e combinando as duas equações acima, resulta
a seguinte equação do segundo grau: X50

2-800X50+157000 = 0. Uma das
raízes dessa equação é maior do que 400 m3/s e, portanto, está fora do
domínio de definição de X. A outra, resposta do problema, é
X50 = 351 m3/s.

Um importante desdobramento da noção de tempo de retorno refere-se à definição
de risco hidrológico, tal como aplicado em projetos de estruturas hidráulicas de
controle de cheias. Considerado um quantil de referência XT, de tempo de retorno
T, o risco hidrológico é definido como a probabilidade de que XT seja igualado ou
superado pelo menos uma vez, em um período de N anos. Em geral, o quantil de
referência XT corresponde à cheia para a qual foi projetada a estrutura hidráulica,
enquanto o período de N anos corresponde à sua vida útil. Uma das possíveis
deduções da expressão do risco hidrológico, aqui denotado por R, remete-nos à
distribuição binomial.  Com efeito, a probabilidade de que pelo menos um ‘sucesso’
ocorra em um período de N anos é equivalente à probabilidade do complemento,
em relação a 1, de que nenhum ‘sucesso’ ocorra nesse período. Portanto, usando
a notação Y para o número de ‘sucessos’ em N anos, tem-se que

                     (4.14)



Se o quantil de referência XT tem período de retorno T, a probabilidade de um
‘sucesso’, em um ano qualquer, é igual a T1 . Substituindo esse resultado na
equação 4.14,

      (4.15)

Se o risco hidrológico é previamente fixado, em função da importância e das
dimensões da estrutura hidráulica, bem como das conseqüências de seu eventual
colapso para as populações ribeirinhas ou para as comunidades localizadas a
jusante de sua posição no sistema fluvial, pode-se empregar a equação 4.15 para
determinar para qual tempo de retorno deve ser calculada a cheia de projeto, por
exemplo, do vertedouro de uma barragem, cuja vida útil estimada é de N anos. A
Figura 4.5 ilustra tal possibilidade.
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Figura 4.5 – Tempo de retorno da cheia de projeto em função do risco hidrológico e
da vida útil estimada para uma estrutura hidráulica

Exemplo 4.4 – A Figura 4.6 mostra o esquema de desvio de um rio durante a
construção de uma barragem. Duas ensecadeiras A e B garantem que o canteiro
de obras esteja a seco durante o período de construção, enquanto o rio é
desviado de seu curso natural por meio de um túnel T, escavado em rocha, pela
margem fluvial direita. Suponha que o período de construçãoé de 5 anos e que



a empresa projetista tenha fixado o risco de 10% para que o canteiro de obras
seja inundado pelo menos uma vez nesse período. Com base nesses elementos,
determine para qual período de retorno deve ser calculada a cheia de projeto a
ser escoada pelo túnel.
Solução:
A inversão da equação 4.15, para T, resulta em NR

T 111
1

Com

R = 0,10 e N = 5, na equação acima, tem se que T=47,95 anos. Portanto,
nesse caso, o túnelT deve ter sua seção transversal dimensionada para escoar
uma cheia de tempo de retorno igual a aproximadamente 50 anos.

Figura 4.6 – Esquema de Desvio por Túnel

Embora o conceito de tempo de retorno esteja, geralmente, vinculado a eventos
máximos anuais, ele também pode ser estendido ao estudo probabilístico de eventos
mínimos anuais, tais como vazões médias mensais mínimas anuais. O processo de
Bernoulli, nesse caso, é semelhante ao de máximos anuais, porém, o que determina
o ‘sucesso’ é o fato de o evento mínimo anual encontrar-se abaixo de um certo
valor limiar xT. O tempo de retorno, nesse caso, passa a ser entendido como o
tempo médio, em anos, para que haja a recorrência de uma estiagem mais severa
do que a definida por xT , ou seja, a recorrência de um novo evento {X < xT}, em
um ano qualquer. Supondo que X represente a variável aleatória contínua,
característica do evento mínimo anual em questão, verifica-se que, nesse caso, o
tempo de retorno T, associado ao quantil de referência, corresponde ao inverso
de P(X < xT), ou seja, ao inverso da função acumulada de probabilidades FX(xT).
A Figura 4.7 ilustra a extensão do conceito de tempo de retorno aos eventos
mínimos anuais, por meio de uma função densidade hipotética fX(x).



Em um processo de Bernoulli, a variável é denominada binomial negativa, quando
Y refere-se ao número de repetições independentes necessárias para que um certo
númeror de ‘sucessos’ ocorram. A função massa de probabilidades de uma variável
binomial negativa pode ser deduzida a partir da interseção de dois eventos
independentes, a saber, o evento A de que o r-ésimo ‘sucesso’ ocorre na y-ésima
tentativa, com y r, e o evento B de que ocorrem (r - 1) ‘sucessos’ nas (y - 1)
tentativas anteriores. O evento A ocorre com probabilidade p de ‘sucesso’, em
uma tentativa qualquer. Por outro lado, a probabilidade do evento B é dada pela
distribuição binomial aplicada a (r - 1) ‘sucessos’ em (y - 1) tentativas, ou
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1 1 . Portanto, BABA  resulta em

      (4.16)

A equação 4.16 fornece a função massa de probabilidades de uma variável binomial
negativa, com parâmetros r e p; alguns exemplos de funções massa de
probabilidades da distribuição binomial negativa encontram-se ilustrados na Figura
4.8. Considerando que essa variável é, de fato, a soma de r variáveis geométricas
independentes, é fácil demonstrar, pelas propriedades do operador esperança
matemática, que o valor esperado e a variância da distribuição binomial negativa
são dados, respectivamente, por

                     (4.17)
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Figura 4.7 – Ilustração do conceito de tempo de retorno para eventos mínimos
anuais
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Figura 4.8 - Exemplos de funções massa de probabilidades da distribuição binomial
negativa

Exemplo 4.5 – De volta à situação descrita no Exemplo 4.4, suponha que o
túnel tenha sido projetado para a cheia de tempo de retorno igual a 10
anos. Pergunta-se (a) qual é a probabilidade de que a segunda inundação
do canteiro de obras vá ocorrer no quarto ano de construção? e (b) qual é
o risco hidrológico para essa nova situação?
Solução: (a) A probabilidade de que o canteiro de obras vá ser inundado pela
segunda vez no quarto ano de construção pode ser calculada diretamente pela
equação 4.16, com r = 2, y = 4 e p = 1/T = 0,10, ou seja,
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(b) O novo risco hidrológico, com N= 5 e T= 10, decorre de aplicação direta

da equação 4109001
1
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e, portanto, é exageradamente

alto para a situação descrita.

Os processos de Poisson estão entre os mais importantes processos estocásticos.
Na presente publicação, eles são abordados como um caso limite de um processo
de Bernoulli que se desenvolve em uma escala de tempo, embora possam ser aplicados
ao longo de um comprimento, ou de uma área, ou de um volume. Considere um
intervalo de tempo de comprimento t, o qual é subdividido em N subintervalos de



comprimento t / N. Suponha que  cada subintervalo é suficientemente pequeno para
que a probabilidade de mais de uma ocorrência de um certo evento S, no tempo
t /N, seja considerada desprezível, quando comparada à probabilidade p de apenas
umaúnica ocorrência do evento S nesse intervalo. Considere ainda que a probabilidade
p é constante para cada um dos subintervalos. Finalmente, suponha que o  número
médio de ocorrências do evento S, em um intervalo de tempo qualquer, é proporcional
ao comprimento de tal intervalo e que a constante de proporcionalidade é dada por ;
sob tais condições, é possível escrever que p = t / N.

O número de ocorrências Y do evento S, em um tempo t, é igual ao número de
subintervalos, nos quais se registrou a ocorrência de S. Se considerarmos tais
subintervalos como uma seqüência de N experimentos independentes de Bernoulli,
pode-se escrever

      (4.19)

Se, nessa expressão, fizermos p = t / N suficiente pequeno e N suficiente grande,
de modo que Np = t, é possível demonstrar que

      (4.20)

Fazendo    = t na equação 4.20, chega-se à função massa de probabilidade de
Poisson, dada por

      (4.21)

na qual o parâmetro    representa o número médio de ocorrências por intervalo
de tempo. A função de probabilidades acumuladas de Poisson é dada pela seguinte
expressão:

      (4.22)

Conforme demonstrado no Exemplo 3.14 do capítulo 3, a média e a variância de
uma variável discreta de Poisson são expressos por

      (4.23)

      (4.24)

Analogamente à determinação de YE  e YVar , demonstra-se que o coeficiente
de assimetria da distribuição de Poisson é
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      (4.25)

A Figura 4.9 fornece alguns exemplos de funções massa de probabilidades de
Poisson.

O parâmetro  representa o número médio de ocorrências de Poisson em um
intervalo de tempo t; a constante de proporcionalidade é denominada intensidade
de Poisson e representa a razão média de ocorrência dos eventos por intervalo
de tempo. Os processos estocásticos construídos com base nas premissas
mencionadas recebem o nome de processos de Poisson. Apesar de terem sido
deduzidos como caso limite da distribuição binomial, os processos de Poisson
referem-se a uma escala de tempo contínua. Se ao longo dessa escala contínua,

e forem constantes, os processos de Poisson são considerados homogêneos
ou estacionários; caso contrário, para os processos de Poisson não homogêneos,

t é uma função do tempo e o número médio de ocorrências    , em um intervalo
[t1,t2], será dado pela integral de t  nesse intervalo.

Depreende-se da dedução da distribuição de Poisson que ela pode ser usada
como uma aproximação da distribuição binomial, desde que N seja suficientemente
grande e p suficientemente pequeno. Na prática, é possível aproximar a binomial
pela distribuição de Poisson, com parâmetro  = N.p, para valores de N > 20 e
p < 0,1. Essa aproximação apresenta a vantagem de não exigir a especificação de
N; de fato, desde que a probabilidade de ‘sucesso’ p seja suficientemente pequena,
basta prescrever o número médio de ocorrências por intervalo de tempo. A exemplo
da distribuição binomial, a propriedade aditiva também se aplica à distribuição de
Poisson, ou seja, se as variáveis Y1 e Y2 seguem a distribuição de Poisson, com
seus respectivos parâmetros 1 e 2, então (Y1+Y2) também é uma variável de
Poisson com parâmetro 1 + 2.

Figura 4.9 - Exemplos de funções massa de probabilidades de Poisson

t
1ou1



Exemplo 4.5 – Embarcações chegam a uma eclusa à razão média de 4/
hora. Se a chegada de embarcações é um processo de Poisson, calcule (a)
a probabilidade de que 6 barcos cheguem em 2 horas; e (b) a probabilidade
de que o operador da eclusa possa se ausentar por 15 minutos sem que
nenhum barco chegue nesse intervalo. (adap. de Haan, 1977)
Solução :  a) 1horas4   e  t = 2 horas 8t . Portanto,

b) Para que o operador da eclusa possa se ausentar por 15 minutos, nenhuma
embarcação pode ter chegado nesse intervalo. Trata-se, portanto, de calcular
a probabilidade de nenhuma embarcação haver chegado à eclusa no intervalo
de 0,25 horas. Para                     e t = 0,25 hora

Existem outras distribuições de variáveis aleatórias discretas que não se enquadram
entre aquelas apropriadas à modelação de variáveis típicas dos processos de
Bernoulli e Poisson. Destacaremos aqui duas dessas distribuições: a
hipergeométrica e a multinomial.

Suponha um conjunto com N itens, dos quais A possuem um certo atributo a (por
exemplo, de cor azul ou de sinal positivo ou de alta qualidade, etc.) e (N-A)
possuem o atributo b (por exemplo, de cor vermelha ou de sinal negativo ou de
baixa qualidade, etc.). Considere que uma amostra contendo n itens, sorteados
sem reposição, será retirada do conjunto de N itens. Finalmente, considere que a
variável aleatória discreta Y refere-se ao número de itens com atributo a, contidos
na amostra de n itens. A probabilidade de que Y seja igual a y itens do tipo a, é
dada pela distribuição hipergeométrica, cuja função massa de probabilidades,
com parâmetros N, A e n, é expressa por

                     (4.26)
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A função acumulada de probabilidades da distribuição hipergeométrica é dada
pela seguinte equação:

      (4.27)

O denominador da equação 4.26 fornece o número total de possibilidades de se
sortear uma amostra de tamanho n, a partir de um conjunto de N itens. O numerador,
por outro lado, fornece o número de possibilidades de sortear amostras de y itens de
atributoa, forçando os (n-y) itens restantes a terem o atributo b. Demonstra-se que o
valor esperado e a variância de uma variável hipergeométrica são dados,
respectivamente, por

      (4.28)

      (4.29)

Se n< 0,1N, a variável hipergeométrica pode ser aproximada por uma distribuição
binomial com parâmetros n e p = A/N.
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Exemplo 4.6 – Suponha que durante o mês de Fevereiro de 1935, ocorreram
18 dias chuvosos em Ponte Nova  do Paraopeba.  Suponha também que a
ocorrência de um dia chuvoso não depende de ter chovido ou não no dia
anterior. Se uma amostra de 10 dias é selecionada ao acaso, pergunta-se
(a) qual é a probabilidade de que 7 dias dessa amostra sejam chuvosos? e
(b) qual é a probabilidade de que pelo menos 6 dias dessa amostra sejam
chuvosos?
Solução:
(a) Usando-se a função massa da distribuição hipergeométrica, com
N = 28, A = 18 e n = 10, tem-se

(b) a probabilidade de que pelo menos 6 dias dessa amostra sejam chuvosos
é P(Y 6) = 1-P(Y<6) = 1-PY (5), ou seja, P(Y 6) = 1-pY (0)+ pY (1)-
pY (2)- pY (3)- pY (4)- pY (5) = 0,7785.



A distribuição multinomial é uma generalização da distribuição binomial, para o
caso de um experimento que pode produzir r resultados a1, a2, ... , ar, diversos e
mutuamente excludentes, cada qual com sua respectiva probabilidade de ocorrência
p1, p2, ... , pr, de modo que 1ip . As variáveis aleatórias multinomiais são
denotadas por Y1, Y2, ... , Yr; nessa representação, Yi representa o número de
ocorrências do resultado ai, em uma seqüência de N experimentos independentes.
A função massa de probabilidades conjuntas da distribuição multinomial é dada
por

           (4.30)

na qual, Nyi  e N, p1, p2, ... , pr são parâmetros. Cada uma das variáveis Yi
possui uma distribuição marginal binomial com parâmetros N e pi. A média e a
variância da distribuição multinomial são dadas pelas seguintes equações:

      (4.31)

      (4.32)
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Exemplo 4.7 – Em uma certa localidade, os anos são considerados pouco
chuvosos (a1), se a altura pluviométrica anual for inferior a 500 mm e
moderadamente chuvosos (a2),  se a altura estiver compreendida entre 500
e 1000 mm. A análise de freqüência dos registros pluviométricos demonstrou
que as probabilidades dos eventos com resultados a1 e a2 são,
respectivamente, 0,4 e 0,5. Considerando um período de 15 anos, calcule
a probabilidade de ocorrência de 3 anos pouco chuvosos e 9 anos
moderadamente chuvosos.
Solução: Para completar o espaço amostral, temos que definir o terceiro
evento, com resultado a3, correspondente aos anos excepcionalmente
chuvosos com alturas superiores a 1000 mm; a probabilidade desse evento
é 1-0,4-0,5 = 0,1. Dos 15 anos, se 3 correspondem ao resultado a1 e 9 ao
a2, então apenas 3 correspondem ao resultado a3. A probabilidade pedida
é dada por

ii pNYE

P(Y1 = 3, Y2 = 9, Y3 = 3) = pY1,Y2,Y3
(3,9,3) = 3!9!3! 0,430,590,13 = 0,012515!



Apresenta-se a seguir um sumário das principais características das seis
distribuições de probabilidades de variáveis aleatórias discretas, descritas no
presente capítulo. Nem todas as características que constam desse sumário foram
discutidas ou demonstradas no texto principal, embora os princípios para calculá-
las sejam os mesmos daqueles descritos nos capítulos anteriores. Portanto, a
intenção desse sumário é a de ser um item de referência para uso das distribuições
de variáveis aleatórias discretas.
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1) Considere uma distribuição binomial, com N = 20 e p = 0,1, e sua aproximação
pela distribuição de Poisson, com  = 2. Faça um gráfico com as duas funções
massa de probabilidades e compare as diferenças.

2) Refaça o exercício 1, (a) com N = 20 e p = 0,6 e (b) com N = 8 e p = 0,1.

3) Suponha que as concentrações médias diárias de um certo poluente, em um
determinado trecho de rio, sejam independentes entre si. Se 0,15 é a probabilidade
de que a concentração do poluente exceda 6 mg/m3 em um dia qualquer, estime:
(a) a probabilidade de que a concentração exceda 6 mg/m3 exatamente duas
vezes nos próximos 3 dias e (b) a probabilidade de que a concentração exceda
6mg/m3 no máximo duas vezes nos próximos 3 dias.

4) Se um dique marginal foi projetado para conter a cheia de 20 anos de tempo
de retorno, calcule (a) a probabilidade de que a área protegida será inundada
pelo menos uma vez durante os próximos 10 anos; (b) a probabilidade de que a
área protegida será inundada pelo menos três vezes durante os próximos 10 anos;
e (c) a probabilidade de que a área protegida será inundada não mais de três
vezes durante os próximos 10 anos.

5) Suponha que a vida útil de uma bacia de detenção para controle de cheias em
uma área urbana seja de 25 anos. Pergunta-se (a) qual deve ser o tempo de
retorno da cheia de projeto, de modo que exista uma probabilidade de 90% de



que ela não seja superada ao longo da vida útil da bacia de detenção; e (b) qual
deve ser o tempo de retorno da cheia de projeto, de modo que exista uma
probabilidade de 75% de que ela seja superada no máximo uma vez ao longo da
vida útil da bacia de detenção.

6) Três diques marginais foram construídos ao longo dos rios A e B, para controlar
eventuais cheias na planície situada entre os dois cursos d’água, tal como mostra
a Figura 4.10. Os diques foram projetados do seguinte modo: a cheia de projeto
do dique 1 tem tempo de retorno 10 anos; a do dique 2, tem tempo de retorno 20
anos; e para o dique 3, T = 25 anos. Supondo que a ocorrência de cheias nos
dois rios, assim como a ocorrência de falhas dos diques 1 e 2, são estatisticamente
independentes, pede-se (a) calcular a probabilidade anual de inundação da planície,
causada exclusivamente pelo rio A; (b) calcular a probabilidade anual de inundação
da planície; (c) calcular a probabilidade de não ocorrer nenhuma inundação da
planície, em 5 anos consecutivos; e (d) considerando um período de 5 anos
consecutivos, calcular a probabilidade de que a terceira inundação da planície irá
ocorrer no quinto ano. (adap. de Ang e Tang, 1975)

7) Considere que uma ETA recebe água bruta de um manancial de superfície,
captada por uma tomada d’água simples, instalada em determinada cota. Suponha
que a variável aleatória discreta X represente o número anual de dias em que o
nível d’água, medido na estação fluviométrica local, é inferior à cota da tomada
d’água de projeto. Com base em 20 anos de observações, determinou-se a
distribuição empírica de probabilidades de X, a qual é dada pela Tabela 4.1.
Supondo que o valor esperado possa ser estimado pela média das observações,
ajuste uma distribuição de Poisson à variável X. Desenhe, em um único gráfico, as
distribuições empírica e de Poisson, e compare os resultados. A distribuição de
Poisson é um modelo adequado para a variável em questão? Calcule, pela
distribuição de Poisson, a probabilidade que X esteja compreendido entre 3 e 6
dias.

Figura 4.10 - Exercício 6



8) Os eventos de cheia são marcados pela rápida ascensão do hidrograma, até a
vazão de pico, seguida por um período de recessão, em geral, relativamente mais
lento, até uma nova ascensão do hidrograma da cheia subseqüente, e assim por
diante, tal como ilustrado na Figura 4.11. Se fixarmos uma certa vazão limiar
suficientemente elevada, e.g. Q0, pode-se definir como ‘excesso’ (ou ‘excedência’)
a diferença entre a vazão de pico de um hidrograma de cheia e a vazão de referência
Q0. Guardadas certas condições, admite-se, em geral, que os ‘excessos’ acima
de Q0, ao longo do tempo contínuo, são processos de Poisson; de fato, esse é o
princípio de construção das chamadas ‘séries de duração parcial’, a serem
detalhadas no capítulo 8. Nesse caso, o número de ‘excedências’, em um intervalo

t, é uma variável aleatória discreta de Poisson, com intensidade de ocorrência
. Entretanto, podemos estar interessados na distribuição da variável ‘tempo entre

ocorrências sucessivas de Poisson’, e.g. t1 na Figura 4.11; observe que, nesse
caso, a variável aleatória t  0 é contínua. De fato, a distribuição de probabilidade
de t é a distribuição exponencial, cuja função densidade de probabilidade, em
função do parâmetro , é fT (t) = .exp(- t). Pede-se demonstrar tal fato, a
partir unicamente da distribuição de Poisson. [sugestão: pode-se calcular
inicialmente FT(t) a partir da consideração de que P(T  t) = 1-P(T > t) e que
P(T > t) é equivalente a nenhuma ocorrência de Poisson no tempo t; em seguida,
a derivada de FT(t), em relação a t, dá a densidade fT (t)]

Figura 4.11 - Exercício 8

x   0    1   2  3   4   5   6   7  8 8

P(X=x) 0,0 0,06 0,18 0,2 0,26 0,12 0,09 0,06 0,03 0,0



a distribuição de probabilidades do tempo t para a n-ésima ocorrência de Poisson,
a partir da observação de que nt...ttt 21 , ou seja, que t é a soma de n
variáveis exponenciais. De fato, a distribuição de t tem como densidade

!11 nettf tnn
T ; essa é a densidade Gama, para valores inteiros do

parâmetro n. Pede-se demonstrar tal fato, a partir do resultado do exercício 8.
(sugestão: use o resultado do exercício 8 e os métodos expostos no item 3.7 do
capítulo 3, para encontrar a distribuição do tempo para duas ocorrências; em
seguida, use a distribuição do tempo para duas ocorrências, para encontrar a
distribuição do tempo para três ocorrências. Prossiga até que um padrão de
repetição apareça e que o processo de indução possa ser usado para extrair a
conclusão desejada).

10) Uma companhia apresentou proposta para fornecimento de ETA’s compactas
para abastecimento de água em área rural. Com base em experiências prévias,
estima-se que 10% das ETA’s compactas geralmente apresentam algum tipo de
defeito de fabricação. Se a proposta consiste na entrega de 5 ETA’s, determinar
o número de estações a serem fabricadas tal que haja uma certeza de 95% de que
nenhuma ETA defeituosa seja entregue. Supõe-se que a entrega (ou a existência
de defeitos) de uma ETA seja independente da entrega (ou da ocorrência de
defeitos) das demais.

11) Considere que existam 25 pequenas bacias hidrográficas, consideradas adequadas
para um estudo de regionalização de vazões mínimas. O hidrólogo responsável pelo
estudo desconhece o fato de que 12 dessas bacias possuem dados fluviométricos
inconsistentes. Suponha que, em uma primeira fase do estudo, apenas 10 bacias serão
selecionadas. Pede-se (a) calcular a probabilidade de que, entre as 10, sejam
selecionadas 3 bacias com dados fluviométricos inconsistentes; (b) calcular a
probabilidade de que, entre as 10, pelo menos 3 bacias, com dados fluviométricos
inconsistentes, sejam selecionadas; e (c) calcular a probabilidade de que as 10 bacias
selecionadas possuam dados fluviométricos inconsistentes.

12) Em uma certa localidade, a probabilidade de que qualquer dia da primeira semana
de Janeiro seja chuvoso é de 0,20. Supondo tratar-se de eventos independentes,
pede-se calcular (a) a probabilidade de que, em Janeiro de qualquer ano, apenas os
dias 2 e 3 serão ambos chuvosos; (b) a probabilidade de se ter uma seqüência de pelo
menos dois dias consecutivos com chuva, apenas no período de 4 a 7 de Janeiro de
qualquer ano; (c) considerando que C represente o número de dias chuvosos do
período de 4 dias do item (b), estabeleça a função massa de probabilidades da variável
aleatória C; (d) P(C > 2) e P(C  2) e (e) os primeiros três momentos centrais da
variável C. (adap. de Shahin et al., 1993)

9) Com referência à Figura 4.11 e ao resultado do exercício 8, é possível deduzir

t = t1 + t2 +...+ tn




