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Aula 1: Introdução 
 

O termo “evento extremo” expressa a ocorrência e identificação de algo que se 

manifesta de forma intensa, severa, abrupta talvez, e que, por isso, pode ser 

associada à uma infinidade de fenômenos (muitos dos quais serão apresentados 

ao longo do curso).   Entretanto, trata-se de um conceito ainda recente na 

ciência cujo processo de definição formal ainda está em construção.  Um dos 

nossos objetivos principais aqui, é apresentar onde este conceito se encontra de 

um ponto de vista teórico e prático. 

  

1.1. O que são Eventos Extremos?  

 

Não somente por razões acadêmicas, mas também por ser um termo ainda 

recente na linguagem da ciência, o significado de “evento extremo” será 

discutido, primeiramente, dentro da teoria do conhecimento formal  

denominada: epistemologia. A epistemologia fundamenta, no corpo da 

filosofia, aquilo que se estabelece  como Conhecimento Científico, e forma a 

base metodológica para o processo cognitivo (leitura complementar 

recomendada: R. Alves, 2000). 

 

Na Figura 1, apresento o esquema daquilo que denomino os “5 tons de cinza da 

epistemologia contemporânea”.  A tonalidade do cinza simboliza o grau de 

dificuldade associado a cada um dos 5 passos básicos, necessários na 

construção de todo corpo de conhecimento na ciência contemporânea. Toda 

construção de conhecimento começa pela observação (O). Observar 

compreende identificar, registrar, quantificar e analisar, de forma direta, um 

dado fenômeno (ou evento, quando trata-se de uma ocorrência  no domínio do 

tempo). Cabe destacar, que a observação não está restrita ao corpo das ciências 

físicas e matemáticas. A Psicologia e a Historia, por exemplo, também devem 

partir da observação. Com o corpo da  informação observacional  construído, 

parte-se então na direção da descrição (D) do fenômeno.  Descrever um 

fenômeno a partir do corpo de informação é uma tarefa dedutiva, e que 

depende, por isso,  do raciocínio lógico. A História, por exemplo, é uma Ciência 

Descritiva, porque o seu corpo de conhecimento se completa ao final da 

interpretação dos dados, o qual possibilita a descrição dedutiva e objetiva do 

processo histórico. No diagrama dos cinco tons (DCT) o primeiro quadrante 
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pode ser chamado de “setor do empirismo”, ou seja, do conhecimento 

construído diretamente a partir do experimento sistemático de observar e 

descrever um determinado evento. Na prática, a lógica dedutiva é a base 

epistemológica do processo empírico.  

 

Com o corpo descritivo construído, parte-se então para a modelagem (ou 

modelamento) (M) do evento. Modelar um fenômeno a partir do corpo 

descritivo (empírico) é uma tarefa teórica que depende do correto emprego das 

ciências matemáticas (onde se destacam, quando tratamos de fenômenos 

naturais, a Física, a Química e a Biologia). No DCT forma-se então o segundo 

quadrante, que pode ser chamado de “setor da teoria”, ou seja, aquele onde o 

conhecimento  é construído diretamente a partir de raciocínios matemáticos, em 

geral, na forma de abordagens algébricas e geométricas. Na prática, o 

raciocínio lógico e a linguagem matemática constituem a  base epistemológica 

do segundo quadrante. Temos até aqui, portanto, o corpo de conhecimento 

que se estabelece como sendo a “ciência pura”. E é desse setor do 

conhecimento que emerge, naturalmente, uma questão prática:  

até que ponto é possível, a partir de um modelo fenomenológico adequado, 

prever o comportamento daquilo que observamos? Dessa forma, a partir do 

momento que utilizamos os modelos matemáticos para simular eventos com a 

finalidade de prevê-los, começamos a fazer  uma “ciência prática”, ou 

pragmática, a qual se estabelece como uma “ciência aplicada” quando nos 

referimos à natureza do evento a ser previsto.  

 

Com o corpo da modelagem construído, parte-se então para a previsão (P) do 

evento. Na ciência contemporânea, sem exceção, prever um fenômeno a partir 

do modelo matemático é uma tarefa prática que depende do emprego correto 

da tecnologia da informação (TI), tendo como sua base a Ciência da 

Computação.  O tom de cinza aqui fica mais escuro, ou seja, a tarefa de 

processar, de forma correta, uma grande quantidade de dados de forma rápida 

e precisa, não se restringe mais ao cientista. Precisamos da máquina para unir a 

ciência pura e aplicada no século XXI. Essa união, em geral, se estabelece na 

tradução do modelo matemático em um algoritmo, a partir do qual é permitido 

simular o fenômeno em um computador. É a partir de uma simulação 

computacional que conseguimos, em alguns casos, processar resultados que 

determinam o comportamento do sistema no futuro. Entretanto, se é possível 

prever, o que fazer quando a previsão indica a emergência de um evento 

extremo indesejável?  Seria o fim das distopias?  
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Por isso, a previsão hoje resulta, de forma quase direta,  num desdobramento 

de maior dificuldade que denominamos controle (C). Ou seja, no setor do 

pragmatismo, além de prever, é necessário também  controlar, em algum grau, 

a variabilidade do fenômeno. No DCT forma-se então um setor mais complexo, 

que congrega Previsão e Controle, e que pode ser chamado de “Setor do 

Pragmatismo”. Trata-se do setor que também pode ser chamado de “Ciência 

Aplicada” e tem como base epistemológica o corpo de conhecimento originado 

a partir da ciência e da tecnologia da informação (TI) , agregando como 

complemento a ciência e a tecnologia do controle inteligente (TCI). 

 

Ao ser atingido o controle de uma dinâmica complexa, que pode resultar no 

controle de um evento que seria extremo, a ciência aplicada, em geral, conduz o 

conhecimento a uma “zona de conforto”  ou de “equilíbrio” em relação à 

natureza, impondo assim uma estabilidade epistemológica (representada na 

Figura 1 pela circunferência em torno de C). Não é a toa que muitos pensadores 

contemporâneos sugerem que o “fim” ou a “estagnação” da ciência pura 

(principalmente o empirismo) está próximo (ex. Horgan, 2015; Maddox, 1999)1. 

 

 
Figura 1 – Diagrama dos Cinco Tons (DCT) (por R.R.Rosa) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vale a pena aqui discutirmos (tomando por exemplo uma agro-infestação extrema) o perigo totalitário e 
utilitarista relacionado à esta estagnação (mas isto será feito apenas em sala de aula).	  
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A importância e a necessidade da TI e da TCI serão discutidas na seção 2.3, 

quando serão abordados os desafios do mundo real: onde, quando e como os 

eventos extremos ocorrem, e até que ponto um sistema computacional 

inteligente  é capaz de prever e controlar o processo complexo, a partir do qual 

um evento extremo pode ocorrer. Exemplos contundentes vão desde  

anomalias genéticas, ataques cardíacos, epidemias, agro-infestações, 

inundações, secas severas, incêndios, terremotos, furações e explosões solares, 

até bolhas financeiras, acidentes da engenharia, ataques terroristas e guerras 

mundiais. 

 

 
Fig. 2 - Brumadinho-MG, 2019. 

 

Todos os eventos mencionados acima apresentam algumas características em 

comum dentro do DCT.  Em geral, eventos extremos são raros, portanto, com 

baixa probabilidade de ocorrência. Portanto, são fáceis de identificar, mas 

difíceis de observar como fenômenos de causa e efeito. Isso torna a sua 

descrição uma tarefa ainda mais difícil do que a observação. Como, em geral, a 

sua natureza dinâmica envolve um numero grande de variáveis não-lineares e 

componentes relacionados, sua modelagem, a partir da linguagem matemática, 

requer, muito mais que modelos algébricos e geométricos, para a sua 

compreensão. A física estatística de redes complexas, por exemplo, tem sido 

uma abordagem nova e muito promissora. Autômatos inteligentes e 

aprendizagem de máquina também fazem parte das abordagens avançadas que 

podem ser aplicadas ao estudo de eventos extremos. 

 

Esse caráter restritivo às abordagens matemáticas tradicionais, agrega e lança a 

modelagem de sistemas complexos à fronteira da matemática computacional. 
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Pois, no mundo atual, é urgente prever e controlar a dinâmica de eventos 

extremos para que a ciência aplicada possa efetivamente garantir, a longo 

prazo, resiliência e permanência da espécie humana neste e em outros planetas. 

 

Levando em consideração as peculiaridades epistemológicas relacionadas aos 

fenômenos extremos (raros, surpreendentes, abruptos, transitórios e 

complexos) alguns cientistas já se consideram aptos para estuda-los 

formalmente, pois são capazes de identificar características gerais e analíticas 

que permitem abordá-los dentro do percurso completo que envolve os 5 tons 

de cinza da epistemologia.  

 

1.1.1. Características Gerais:  

 

Na ciência, o termo “extremo” foi introduzido formalmente pela abordagem  

estatística conhecida como “Teoria de Valores Extremos”  desenvolvida, entre 

1925 e 1935, pelos estatísticos Leonard Tippett, Ronald Fisher, Emil Gumbel  e 

Ludwig Von Mises (leitura recomendada: E. J. Gumbel, 1958, 2004). Os modelos 

gerados por essa teoria estão baseados no Teorema do Limite Máximo 

construído, anunciado e demonstrado pelos estudos de D. Dodd, M.R. Fréchet, 

R. Fisher, B. De Finetti e E. Gumbel, entre 1923 e 1936. Este teorema determina 

que valores extremos modificam a cauda de uma função de distribuição de 

probabilidades resultando em uma família generalizada de leis de potência. 

Portanto, aparece aqui uma primeira característica importante dos eventos 

extremos: sua distribuição de probabilidades não é normal (ou gaussiana). 

Distribuições de probabilidade não-gaussianas, em geral, estão relacionadas 

com não-linearidades do sistema. Trata-se de uma característica relacionada à 

estatística de processos estocásticos que será discutida na próxima seção (ver 

Ref.  Perron & Sura, 2013;  Le  Grand et al., 2016). Em estatística de processos 

estocásticos a generalização da distribuição Gaussiana é denominada 

distribuição GEV (Generalized Extreme Value) . 

 

 
Fig. 3 - Exemplo de histograma de medidas de diâmetros de regiões encharcadas  pela cheia do 

Rio Eschenlohe. A função gaussiana está em vermelho e a GEV em azul. 
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Com o desenvolvimento da matemática computacional aplicada  à análise e 

modelagem de dados, principalmente na física e engenharias, a teoria dos 

“valores extremos” foi aplicada, em conjunto com a física estatística, ao estudo 

de fenômenos ambientais severos de onde surgiu o termo eventos extremos 

como o compreendemos hoje (leitura recomendada: Albeverio, Jentsch and 

Kantz (Eds.) 2006). Dentro deste formalismo conceitual algumas características 

gerais são necessárias para identificar um evento extremo (daqui em diante, 

eXtreme event: Xe). 

 

• Liberação de Energia e Transições de Fase  

 
Todo Xe, em geral, resulta de um processo de transferência e liberação de 

grandes quantidades de energia (também na forma de matéria e informação). 

Enquanto a transferência se dá de forma comparativamente  lenta, acoplada e 

subdifusiva, a liberação ocorre de forma abrupta, desacoplada e 

superdifusiva, caracterizando um sistema fora do estado de equilíbrio 

termodinâmico (abordaremos este conceito na seção 1.1.2. Exemplos: histeria e 

osciladores caóticos). Quando observamos um evento extremo a partir da 

flutuação  temporal de uma variável A(t), podemos identificar o evento extremo 

a partir das taxas de variações da amplitude no tempo.   

Quando é possível medir a energia liberada a partir de A(t), a mesma se 

comporta como uma função Delta de Dirac num contradomínio de |Δt| (Figura 

4).  

 

 
Figura 4 – Função Delta de Dirac representando a energia liberada por fenômeno extremo 

matematicamente  idealizado. Na física, química, biologia e sociologia pode representar uma 

estrutura dissipativa (ex. Nicolis e Prigogine, 1977). Ex. Energia cinética na Liquefação. 
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A Figura 5  ilustra os extremos de um Xe (pode ser tanto um máximo, como um 

mínimo) e identifica as taxas entre as variações de amplitude e tempo. Num 

perfil ideal de Xe o intervalo de tempo, no qual ocorre a flutuação extrema de 

A(t), denotado por |Δt|e , é sempre muito menor que o tempo histórico tH, que 

antecede o Xe. Já com a taxa de variação da amplitude, ocorre o contrário em 

relação à media da serie histórica.  Esse comportamento resulta num limite 

tendendo a zero para a taxa do evento extremo.  

 

A questão fundamental quando se trata do mundo real (não ideal) é a seguinte: 

O que acontece logo após o evento extremo? Existem padrões típicos que 

dependem dos processos subjacentes que resultam no Xe? Experimentos em 

laboratório utilizando circuitos RLC quase-saturados mostram que um extremo 

de mínimo pode ser formar logo apos um extremo de máximo, nunca 

ocorrendo o contrario. Entretanto, tal experimento não se caracteriza como uma 

transição de fase, nem como um fenômeno de resiliência com retorno periódico 

(auto-organizado) (ver quadro inferior na Figura 5).  

 

Já na natureza observamos, em geral, transições de fase. Isto é, após o Xe, o 

sistema é capaz de alterar a sua faixa dinâmica de flutuação (Ex. Abalos sísmicos 

e Inundações, em muitos casos, apresentam este comportamento). Ou seja, o 

sistema, via uma transição de fase, passou de um estado inicial A para um 

estado final B. Quando durante o processo o sistema está “fechado” e em 

equilíbrio termodinâmico com o meio ambiente a variação de entropia é 

mínima, por isso o processo é reversível.  Entretanto, quando o sistema está 

aberto e fora do equilíbrio termodinâmico com o meio-ambiente a variação da 

entropia é significativa acarretando na irreversibilidade do processo. 
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Figura 5 – Eventos extremos ideais registrados no domínio do tempo. 

 

O estudo das Transições de Fase (TF) é um tópico formal da física estatística e da 

termodinâmica.  Grosso modo, uma TF é caracterizada a partir de uma função 

de partição de energia, em geral representada pela letra Z, que descreve como 

a energia do sistema é distribuída entre os vários estados do sistema (pode ser, 

por exemplo, partículas que compõe um sólido). Nesta função Z há um termo 

chamado parâmetro de ordem cujo valor determina em que condições a 

transição de fase ocorrerá. Um exemplo simples é a transição do estado sólido 

para o líquido, e do líquido para o gasoso, que é determinado pelo valor da 

temperatura, neste caso, atuando como o parâmetro de ordem do sistema (um 

cubo de gelo, por exemplo, trocando calor com o meio ambiente). No caso da 

água, o sistema é reversível.  
 

A teoria da equipartição de energia entre os n estados de um  sistema atesta 

que a energia cinética média de cada estado é proporcional à temperatura 

média do sistema. Quando o sistema está fora do equilíbrio termodinâmico a 

energia de um estado pode ser maior. 
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Figura 6 – Série histórica do nível de inundação do Rio Eschenlohe (Alemanha) 

comparada com um sistema preditivo KERAS baseado em modelo ARIMA. Observa-se 

transição de fase da faixa dinâmica, o que dificulta a aprendizagem da rede neural (by 

R. Glaser). A foto aérea foi tirada em 1942 pela defesa civil da Bavaria ©.  

 

 

• Criticalidade Auto-Organizada 

 

Quando o evento extremo apresenta a mesma  lei de potencia para todas 

as variáveis do modelo que o descreve, conjectura-se que há um parâmetro de 

ordem interno que acopla todas as escalas de flutuação, induzindo o sistema a 

um valor crítico para o qual ocorre uma transição de fase que reorganizara a sua 

estrutura.  Essa conjectura, chamada de Self-Organized Criticality (SOC) foi 

introduzida, em 1987, por Per Bak, Chao Tang and Kurt Wiesenfeld (ref. PRL, 59, 

381). O exemplo típico de SOC é o fenômeno da avalanche numa pirâmide de 

partículas.  SOC foi a abordagem que relacionou as Teorias baseadas em Leis 

de Potência via PDF (teoria dos valores extremos, por exemplo) com a teoria 

espectral conhecida como teoria do ruído 1/f.   

 

A auto-organização tem um papel fundamental quando interpretada como uma 

característica geral de um Xe:  ela sugere que eventos severos (desastres e 

catástrofes) ocorrem para dar forma à evolução. O exemplo mais contundente é 

a extinção dos dinossauros resultante de um evento extremo (erupção de um 

super vulcão ou impacto de um asteroide).  
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• Endogenia  e  Exogenia 

 

Além da abrupta liberação de energia, da transição de fase e auto-organização 

que, juntas, levam o processo que resulta no Xe à  uma lei de potencia, uma 

outra característica importante do Xe é o seu padrão causal no domínio do 

tempo, que pode ser  endógeno ou exógeno.  Quando não há causas externas 

ao sistema subjacente de onde resulta o Xe, dizemos que é endógeno. Já 

quando é identificado, em geral a posteriori, uma causa externa, o Xe é 

chamado de exógeno.   

 

Na segunda aula iremos abordar, via as características analíticas a serem 

descritas a seguir, como determinar se um Xe é de natureza  endógena (figure 7 

a) ou exógena (Figura 7b). 

 

 
Figura 7. Perfis típicos de eventos extremos resultantes de um processo endógeno (a) e 

exógeno (b). 

 

1.1.2. Características Analíticas:  

 

Com o objetivo de sistematizar o estudo de Xe buscando maneiras quantitativas  

de analisar o fenômeno, é preciso, primeiramente, considerar de forma conjunta 

os seus aspectos estatísticos, dinâmicos e termodinâmicos dentro de um escopo 

único e coerente.  Admitindo todas as características gerais descritas na seção 

1.1.1 (lei de potencia, transições de fase, SOC, causas endógena e exógena) , 

concluímos que um Xe está associado à uma dinâmica espaçotemporal 
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complexa. Portanto, com o objetivo de desenvolver uma teoria analítica para 

Xe iremos trata-lo formalmente dentro da Teoria de Sistemas Complexos. Mas 

afinal, o que são sistemas complexos?  

 

1.2. O que são Sistemas Complexos? 

 

Sistemas complexos serão abordados a partir da Teoria Geral de Sistemas. A 

principal razão para escolher a TGS como fundamento, é que a partir das 

propriedades de Sistema Complexo via TGS, um Xe emerge, de forma 

consequente, como uma das propriedades do sistema incluindo as 

características de endogenia e exogenia.  

 

1.2.1. A Teoria Geral de Sistemas  

 

A figura 8 servirá para discutirmos o conceito de sistema complexo a partir da 

Teoria Geral de Sistemas. Nessa abordagem mostraremos em sala de aula que a 

ocorrência de eventos extremos é uma característica natural nesta configuração.  

 

 
Figura 8 – Esquema explicativo a partir do qual introduzimos as principais propriedades 

necessárias para caracterizar a complexidade de um sistema aberto (S) no domínio 

espaço-temporal.  
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1.2.2. Como se dá a transferência de energia que resulta no Xe? 

 

O esquema de uma cascata de transferência de energia (homogênea ou não-

homogênea) é representado na Figura 9. Iremos utilizar esta figura para discutir 

o processo em sala de aula.  Esse processo também é conhecido como cascata 

multiplicativa de distribuição energia (massa ou informação).  

 

 
 
Figura 9 – Esquema de uma cascata de energia relacionado a um processo complexo 
(tipo turbulência de fluidos) que pode resultar eventos extremos com ou sem 
endogenia. (a) cascata de transferência de energia com troca antagônica de potenciais. 
(b) Espectro de Potencias (PSD) caracterizando o processo. A linha vermelha simboliza 
o espectro para SOC. 
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Aula 2: 

Caracterização de Eventos Extremos a partir da Análise de Séries Temporais 
 

 

Como já vimos, o termo “extremo” foi introduzido formalmente pela abordagem  

estatística conhecida como “Teoria de Valores Extremos”  desenvolvida, 

entre1925 e 1935, pelos estatísticos Leonard Tippett, Ronald Fisher e Emil 

Gumbel  (leitura recomendada: E. Gumbel, 1958, 2004).   

 

Na prática, temos um conjunto de abordagens analíticas as quais permitem 

estimar parâmetros que são capazes de caracterizar eventos extremos a partir 

do teorema do limite máximo: 
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Aulas 3 e 4: 
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