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GERAÇÃO ESTOCÁSTICA DE SÉRIES SINTÉTICAS DE PRECIPI TAÇÕES 
EM ESCALA DIÁRIA: revisão dos principais modelos e métodos. 

Daniel Henrique Marco Detzel1 & Miriam Rita Moro Mine2 

RESUMO --- A geração estocástica de séries sintéticas de precipitação têm sido uma boa 
ferramenta para estudos diversos, principalmente quando os dados disponíveis são limitados. O 
presente artigo traz uma revisão de alguns dos modelos mais bem desenvolvidos para a geração em 
escala diária. O enfoque envolve também métodos de geração em múltiplas localidades, 
considerações sobre sazonalidade e uma breve síntese do que já foi elaborado sobre o assunto no 
Brasil. 

ABSTRACT --- Stochastic generation of synthetic precipitation data has been a useful tool for 
studies, especially the ones with insufficient data. This article presents a review of some of the most 
well-developed models for the generation in a daily scale of time. The analysis also involves 
methods of multi-site generation, seasonal considerations and a brief summary of what has already 
been studied on this subject in Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo das precipitações sobre uma determinada região traz consigo uma importância 

fundamental sobre diversas atividades, como: dimensionamento e operação de reservatórios, 

operação de sistemas hidrotérmicos, geração de cenários de mudanças climáticas de vazões, 

produção agrícola, determinação da energia firme de sistemas hidrelétricos interligados como o 

sistema brasileiro, sobre influência de mudanças climáticas, entre outros. Na maioria dos casos, no 

entanto, essas análises encontram limitações relacionadas ao tamanho das séries históricas 

disponíveis, que em sua maioria são insuficientes. 

Uma boa alternativa para superar essas limitações é a geração sintética de precipitações. Esta 

solução já vem sido utilizada por vários pesquisadores ao longo dos últimos anos, que 

desenvolveram modelos baseados em propriedades determinísticas e estocásticas, aplicados a várias 

escalas de tempo (anual, mensal, diária e horária), de acordo com o mérito de cada trabalho. 

Srikanthan e McMahon (2001) desenvolveram uma das melhores referências para 

pesquisadores voltados à geração de séries sintéticas de chuvas. O estudo desses pesquisadores 

engloba modelos em escalas anuais, mensais e diárias.  

O objetivo do presente artigo é fazer uma revisão bibliográfica mais específica sobre o tema, 

buscando descrever os principais modelos até hoje desenvolvidos para a geração de séries sintéticas 

de precipitações envolvendo somente a escala diária. 

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: o item 2 e todos os seus subitens 

descrevem os tipos de modelos existentes que podem ser aplicados pontualmente, ou seja, em uma 

única localidade; o item 3 resume os modelos desenvolvidos e aplicados a múltiplas localidades 

(modelos multivariados); o item 4 preocupa-se em como a questão da sazonalidade é encarada nos 

diferentes estudos; o item 5 descreve os trabalhos desenvolvidos no Brasil e o item 6 trata das 

considerações finais sobre o assunto. 

2. GERADORES DE CLIMA 

Em se tratando de escalas diárias, diversos modelos de geração sintética de chuvas têm sido 

desenvolvidos ao longo do tempo. Comumente conhecidos como “geradores de clima”, sua 

classificação pode ser resumida a três tipos (Brissette et al., 2007): semi-paramétricos/empíricos, 

não paramétricos e paramétricos. 

2.1. Modelos semi-paramétricos/empíricos 

Modelos ditos semi-paramétricos ou empíricos são os que simulam a ocorrência e a 

quantidade de chuva através de histogramas ajustados aos dados. Dentro dessas características, o 

modelo mais conhecido foi desenvolvido por Semenov et al. (1998) e batizado de LARS-WG. 
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Inicialmente elaborado para a modelagem climática no continente europeu, este software já foi 

testado e validado para os mais diversos climas existentes em todas as regiões do mundo. Além de 

chuvas, o modelo trabalha com séries de temperaturas mínimas e máximas e radiação solar. 

A simulação da ocorrência da precipitação é baseada na alternância entre períodos de dias 

secos e molhados cujo comprimento é determinado através de uma distribuição semi-empírica. No 

caso, Semenov et al. (1998) caracterizam essa distribuição como sendo um histograma de 10 

intervalos fixos, construídos a partir das propriedades da região em estudo. Depois de selecionado 

um desses intervalos, as variáveis aleatórias da distribuição semi-empírica são determinadas com a 

ajuda de uma distribuição uniforme. 

Segundo os autores, esse procedimento garante uma grande flexibilidade ao modelo, 

entretanto traz a necessidade de estimação de um grande número de parâmetros (21, no total). 

Mesmo assim, em comparação com modelos paramétricos mais tradicionais, o LARS-WG 

apresentou a vantagem de ser suficientemente versátil a ponto de poder ser aplicado a regiões 

climatologicamente diferentes (Semenov et al., 1998). 

Mais recentemente, o modelo semi-paramétrico LARS-WG foi testado na simulação de 

eventos extremos (Semenov, 2008). É interessante notar que o processo de construção e seleção dos 

intervalos do histograma é diretamente relacionado com a magnitude dos eventos considerados. 

Como são eventos de grande magnitude, os intervalos representativos da distribuição semi-empírica 

utilizada aumentam de tamanho, diminuindo o grau de precisão dos resultados da simulação. 

Mesmo assim, em se tratando de precipitações, o modelo reproduziu adequadamente os valores 

máximos anuais para chuvas diárias, com 10 e 20 anos de retorno. 

2.2. Modelos não-paramétricos 

Diferentemente de modelos paramétricos e semi-paramétricos, a estrutura de um modelo não-

paramétrico é indefinida, dependendo exclusivamente dos dados existentes para gerar as 

estimativas. Young (1994) desenvolveu um estudo que, além de precipitações diárias, simulou 

temperaturas máximas e mínimas. Para isso, cada dia dos dados históricos utilizado foi fixado 

pontualmente em um espaço amostral de acordo com suas características de precipitação e 

temperatura. O dia seguinte foi escolhido aleatoriamente dentro de um grupo de dias próximos 

(vizinhança), com características fisicamente semelhantes. Em seus resultados, o pesquisador 

concluiu que o modelo é de grande utilidade para simulações onde o uso de um número elevado de 

parâmetros é desejável. 

Métodos não-paramétricos são também muito utilizados em técnicas conhecidas como 

reamostragem de dados. Trata-se de um método estatístico empregado quando existem dificuldades 

na determinação de informações sobre a amostra, como média, coeficientes de correlação e até 
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mesmo a distribuição estatística para a dada amostra. Essa estimativa é feita replicando-se os dados 

disponíveis; a idéia básica é aproximar-se cada vez mais de valores reais, através de um número 

crescente de amostras. Brandsma e Buishand (2001) utilizam-se desta técnica ao elaborarem seu 

estudo sobre precipitações e temperaturas em múltiplas localidades (assunto de tópico específico no 

presente artigo). 

Neste contexto, pode-se destacar a publicação de Lall et al. (1996) que aplicaram métodos 

não-paramétricos para promover a reamostragem de dados diários de precipitação. O principal 

questionamento feito pelos autores refere-se à inconsistência de alguns modelos que se ajustem bem 

em algumas regiões e falham em outras. Para isso, eles desenvolveram um estudo com alto nível de 

detalhamento, buscando englobar todos os fatores importantes no mecanismo da precipitação. Além 

de não assumirem condições iniciais específicas para o modelo, os pesquisadores montaram uma 

estrutura probabilística mais abrangente, que permitiu uma maior dependência entre os períodos 

secos e molhados. A figura 1 resume a estrutura referida. 

 

 

 

Figura 1: Estrutura do modelo proposto por Lall et al. (1996). 

Fonte: adaptado de Lall et al. (1996). 
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o comprimento de um período molhado f(d|w). O método de obtenção das probabilidades citadas 

baseia-se nos estimadores de Kernel (Parzen, 1962). 

Este modelo fora aplicado a uma estação pluviométrica na cidade de Utah, Estados Unidos, 

com resultados bastante satisfatórios. Contudo, os autores ressaltam que são necessários grupos de 

dados e parâmetros muito extensos para se conseguir estruturar e aplicar o modelo. Por esse motivo, 

torna-se muito difícil fazer uma regionalização direta para outras localidades. 

Outro estudo não-paramétrico foi elaborado por Bardossy e Plate (1992). Neste, os autores 

procuraram modelar a precipitação diária levando em consideração os padrões de circulação 

atmosférica. A distribuição espacial da chuva está fortemente ligada à circulação de ar do sistema, o 

que levou os pesquisadores a modelá-los como um processo único. Isso permitiu que 

acontecimentos naturais como a tendência de formação de períodos chuvosos ou secos, em 

detrimento de eventos isolados, fossem contabilizados na simulação. As quantidades precipitadas 

foram calculadas utilizando-se de uma estrutura de regressão do tipo AR(1), com parâmetros 

obtidos diretamente dos padrões de circulação atmosférica. A exemplo dos outros estudos não-

paramétricos citados, a simulação resultou em bons resultados, mas com um elevado número de 

elementos locais a serem determinados. 

A preocupação quanto a influência dos padrões de circulação atmosférica na ocorrência da 

chuva também se faz presente em Brandsma & Buishand (1997). Três estações de estudo 

localizadas na Suíça foram utilizadas para avaliação do problema. Os autores optaram por utilizar 

tanto uma técnica paramétrica quanto uma não-paramétrica; a primeira através de modelos 

estatísticos e a segunda fazendo uso do conceito de vizinhança, semelhante ao citado anteriormente 

(Young, 1994). Como conclusão, os autores ressaltam que as ferramentas não-paramétricas são 

importantes na determinação e avaliação dos modelos paramétricos. Para as três estações em 

questão, a influência da circulação atmosférica na precipitação ficou evidente. 

Ainda na formulação não-paramétrica, outros três trabalhos são dignos de menção: 

Rajagopalan et al. (1996) desenvolveram um modelo baseado em processos estocásticos 

markovianos, técnica muito utilizada em enfoques paramétricos. A diferença está na determinação 

das probabilidades envolvidas; os autores utilizaram-se de estimadores de Kernel (Parzen, 1962), na 

tentativa de criar um sistema não-estacionário. Já Harrold et al. (2003a, b) desenvolveram um 

extenso e detalhado estudo, no qual a ocorrência da chuva fora tratada separadamente das 

quantidades precipitadas. A intenção dos autores foi reproduzir eventos de longo e curto termos de 

freqüência, isto é, períodos críticos de seca ou chuva com recorrências maiores do que as admitidas 

em modelos mais tradicionais. Para isso, os dois estados típicos considerados para um dia (seco ou 

molhado) foram expandidos para cinco (muito seco, seco, intermediário, molhado e muito 

molhado). Todos os elementos foram obtidos não-parametricamente, novamente com a ajuda dos 
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estimadores de Kernel (Parzen, 1962). O modelo foi aplicado em Sydney, Austrália, com resultados 

promissores. Contudo, os autores ressaltam que isso só foi possível devido ao grande período 

disponível da série histórica para a cidade, superior a 100 anos de dados diários. Esta metodologia 

foi também utilizada por Srikanthan et al. (2005) em comparação com o método das matrizes de 

probabilidades de transição, desenvolvido por Srikanthan e McMahon (1985). 

2.3. Modelos paramétricos 

Os modelos paramétricos são os mais conhecidos e utilizados pelos pesquisadores. Este tipo 

de modelo oferece maior facilidade de ajuste do que os citados anteriormente, fato que atrai a 

atenção dos estudiosos da área. Na maioria dos processos paramétricos de geração de chuvas 

identificam-se duas etapas: ocorrência, geralmente utilizando-se de processos estocásticos 

markovianos ou processos de alternância de eventos, e quantidade, na qual são empregadas 

distribuições estatísticas (ver figura 2). Uma exceção a esse formato está nos modelos tipo DARMA 

(discrete autoregressive moving average), ou modelos autoregressivos baseado em médias móveis 

aplicados a elementos discretos. Chang et al. (1984) desenvolveram um modelo nesses moldes. 

 

 

 

Figura 2: Estrutura genérica de um modelo paramétrico 
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2.3.1. Determinação das ocorrências das precipitações 

A grande maioria dos pesquisadores que desenvolvem estudos relacionados à geração 

estocástica de chuvas diárias faz uso de Cadeias de Markov para a determinação das ocorrências das 

precipitações (Wilks, 1998; Richardson, 1981; Todorovic e Woolhiser, 1975; Roldán & Woolhiser, 

1982; Azevedo e Leitão, 1990; Grondona et al., 2000; Deni et al., 2008; Jimoh e Webster, 1996; 

Chin, 1977; Mehrotra e Sharma, 2007; Katz, 1977; Krüger et al., 1998; Haan et al., 1976, Gomes et 

al., 2006; Oliveira, 2003; Andrade Junior et al., 2001; Kottegoda et al., 2008; Lima, 2004, Liao et 

al., 2004). 

As Cadeias de Markov nada mais são do que processos estocásticos aplicados a parâmetros 

discretos de tempo. A propriedade fundamental de um processo estocástico markoviano é que a 

evolução futura do sistema depende somente do estado atual e nunca dos estados passados. Em 

outras palavras, o sistema não possui “memória” que lhe possibilite usar informações quanto ao seu 

comportamento atual. Uma típica construção de um processo markoviano de primeira ordem e dois 

estados foi expressa a seguir (Wilks, 1998): 

{ } { }xnnnxnnn xXxXxXxXxXxX ======= ++++ |Pr,...,,|Pr 11110011  (1) 

Onde X  representa a observação e n  os estados. 

A aplicação das Cadeias de Markov à ocorrência das chuvas, refere-se ao evento de chuva ou 

não chuva, ocorrido no local k , dia t , tal que: 

( )




=
klocalnomolhadotdiapara

klocalnootdiapara
kX t ,,1

;,sec,0
 (2) 

A construção da Cadeia de Markov inicia-se com as probabilidades de transição: 

( ) ( ){ } ( )
( ) ( ){ } ( )kpkXkX

kpkXkX

tt

tt

111

011

1|1Pr

;0|1Pr
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−
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Esta representação é interpretada como ( )kp01  indicando um dia seco seguido de um dia 

molhado e ( )kp11  indicando um dia molhado seguido de outro também molhado. Completa-se o 

processo usando as probabilidades de transição condicionais complementares: 

( ) ( )
( ) ( )kpkp

kpkp

1110

0100

1

;1

−=
−=

 (4) 

Desta forma, define-se a matriz de transição do processo de Markov: 

1110

0100Pr
pp

pp
pij ==

 (5) 

O exemplo acima se refere a uma Cadeia de Markov de primeira ordem e dois estados, ou 

seja, somente os dias atual e anterior são levados em consideração na análise, sob as condições de 
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secos ou molhados. Essa formulação é questionada por alguns autores que, ao desenvolverem suas 

pesquisas, perceberam que Modelos markovianos de ordens superiores traziam melhores resultados 

para certas regiões.  

Um dos estudos pioneiros nesse assunto foi desenvolvido por Chin (1977). Modelos de várias 

ordens foram testadas em mais de 100 estações distribuídas pelos Estados Unidos. Além de 

determinar a ordem ótima do processo, o autor preocupou-se em verificar se ela estava relacionada 

com variações geográficas, sazonais e tamanhos de séries históricas disponíveis. Os resultados 

confirmaram a preocupação inicial da pesquisa: as ordens dos processos markovianos podem variar, 

em maior grau, para diferentes estações do ano e, em menor, para a localização geográfica. O 

tamanho da amostra também exerce certa influência, principalmente quando os dados são limitados. 

Deni et al. (2008), Jimoh e Webster (1996) e Azevedo e Leitão (1990) estudaram modelos 

markovianos com ordens superiores para determinadas localidades (respectivamente, Malásia, 

Nigéria e o Estado da Paraíba, no nordeste brasileiro). A conclusão de ambos os pesquisadores foi a 

de que modelos markovianos simples (de primeira ordem) não são recomendados para estas regiões. 

Nelas a formação de períodos maiores de estiagens ou chuvas faz-se presente, aumentando a 

dependência temporal de cada dia. Para o Estado Paraibano, por exemplo, Azevedo & Leitão (1990) 

concordaram que um modelo de terceira ordem é o mais apropriado, ou seja, o dia atual depende 

dos três anteriores para a transição de estados secos e molhados, ou vice-versa.  

A determinação da ordem ótima de um modelo pode ser feita com o emprego de alguns 

critérios. Os Critérios de Informação Akaike (Akaike, 1974) e de Bayes (Schwarz, 1978) são os 

mais utilizados. As formulações de tais critérios podem ser conferidas em Gregory et al. (1992), que 

discutem, além da ordem dos modelos, a quantidade de estados considerada. Em alguns casos, a 

simples consideração de dois estados (seco ou molhado) não é suficiente; Thompson et al. (2007), 

por exemplo, estudaram um modelo de precipitação diária para Nova Zelândia utilizando três 

estados de ocorrências: seco, pouco molhado e muito molhado. Entretanto, os autores reconhecem 

que a divisão entre mais de um estado de precipitação traz, intrinsecamente, a interpretação de 

diferentes mecanismos físicos que geram as chuvas. Contudo, neste estudo não é dada importância 

ao aspecto físico do problema, mas sim à estatística envolvida. 

Além de Cadeias de Markov, a determinação da ocorrência das precipitações pode ser feita 

também através de uma técnica conhecida como alternância de eventos. Nesta técnica, os dados 

pluviométricos diários são contabilizados como uma alternância de seqüências de dias secos e 

molhados, com tamanhos variáveis. É comum também aliar a essas seqüências distribuições 

estatísticas, muitas vezes diferentes para períodos secos e molhados. É o que fizeram Roldán e 

Woolhiser (1982a); para seqüências molhadas, foi utilizada distribuição geométrica truncada, 

enquanto para seqüências molhadas, distribuição binomial negativa truncada. O modelo foi aplicado 
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para quatro estações norte americanas e os resultados confrontados com os tradicionais modelos 

markovianos. Ambos os resultados obtidos foram satisfatórios, contudo a técnica de alternância de 

eventos exigiu mais tempo computacional para os cálculos, tornando-a menos atrativa no aspecto 

econômico. 

2.3.2. Determinação das quantidades precipitadas 

Para os dias chuvosos, são atribuídas diferentes distribuições probabilísticas. Dentre as mais 

utilizadas pode-se citar: gama de dois parâmetros, exponencial simples, exponencial de dois 

parâmetros, exponencial mista, entre outras. A tabela 1 traz um breve resumo das distribuições e os 

autores que as utilizaram. 

Ao analisá-la, é visível a preferência de grande parte dos pesquisadores pela distribuição 

Gama de dois parâmetros. Krüger et al. (1998), dão uma possível justificativa, ao afirmar que “a 

distribuição da intensidade da chuva diária é geralmente bastante assimétrica, recomendando-se o 

uso de distribuições Gama”. De fato, onde foi utilizada, esta distribuição respondeu às expectativas 

de cada modelo, simulando apropriadamente as quantidades de chuvas precipitadas. 

 

Tabela 1: Distribuições estatísticas mais empregadas na determinação das quantidades de chuva 

precipitadas. 

Distribuição Autores 

Gama (2 parâmetros) 

Katz (1977), Krüger et al. (1998), Grondona et al. 

(2000), Liao et al. (2004), Gomes et al. (2006), 

Andrade Junior et al. (2001). 

Exponencial Simples 

(1 parâmetro) 

Haan et al. (1976), Richardson (1981), Todorovic e 

Woolhiser (1975). 

Exponencial (2 

parâmetros) 

Nascimento e Kelman (1995). 

Exponencial Mista (3 

parâmetros) 

Wilks (1998), Smith e Schreiber (1974), Foufoula-

Georgiou e Lettenmaier (1987). 

 

Richardson (1981) faz uma ressalva ao uso da distribuição Exponencial Simples (1 

parâmetro). Seu artigo objetivou não somente a simulação de precipitações diárias, mas também a 

obtenção de temperaturas e dados de radiação solar, todos em um único modelo. Por isso, a adoção 

de tal método em seu estudo foi atrelada à facilidade de uso da distribuição Exponencial Simples. 

Contudo, ele admite que as distribuições com um maior número de parâmetros (especificamente, 
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Gama e Exponencial Mista) resultam em melhores estimativas, justamente pela flexibilidade 

proporcionada por eles. 

O estudo elaborado por Haan et al. (1976), por sua vez, foi mais criterioso ao envolver 

considerações relativas as propriedade físicas das precipitações como, por exemplo, seu 

comportamento turbulento e isotrópico. Desta forma, foram adotadas divisões dos períodos 

chuvosos em classes. No total, adotaram-se seis classes: as cinco primeiras foram modeladas com 

uso de uma distribuição Uniforme e a sexta com uma distribuição Exponencial Simples. Os 

resultados foram considerados adequados, porém com ressalvas dos autores quanto ao refinamento 

de alguns conceitos físicos que relacionam tipos de chuva, velocidades e direções das precipitações 

e épocas do ano. 

Roldán e Woolhiser (1982b) trazem um importante estudo comparativo de algumas 

distribuições. Esse artigo é complementar ao comparativo entre Cadeias de Markov e processo de 

alternância de eventos, citado na seção anterior. Dentre as distribuições confrontadas, estão: 

Exponencial Simples: 

( ) ( ) ( ) ( ) 365,1,0,0,exp
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Exponencial Mista: 
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( ) ( ) ( ) 365,1,0,10,0 =<<≤≤> nnnny θβα  (8) 

onde y  é a variável aleatória e ( ) ( ) ( ) ( ) ( )nnnnn θβαδλ ,,,,  são os parâmetros das respectivas 

distribuições. 

O estudo é muito completo, com a presença das funções de máxima verossimilhança para 

estimação dos parâmetros e análise do Critério de Informação Akaike (Akaike, 1974) para as cinco 

estações norte americanas estudadas. Baseado nisso, a conclusão dos autores é que a distribuição 

Exponencial Mista apresentou o melhor desempenho, seguida pela distribuição Gama. 

3. MODELOS DE GERAÇÃO MULTIVARIADOS 

Com o grande número de modelos pontuais existentes capazes de gerar precipitações em 

escalas diárias, pesquisadores têm se voltado para a tentativa de generalizar seus modelos para 
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múltiplas localidades simultaneamente. Essa questão é de importância fundamental para estudos 

que objetivam a avaliação das mudanças climáticas em determinadas regiões ou a relação espacial 

entre estações de monitoramento, por exemplo. No entanto esse não é um processo direto; novas 

variáveis precisam ser levadas em consideração, principalmente as que avaliam as correlações entre 

os dados climáticos. 

Mesmo tendo clara aplicabilidade na área hidrológica e agrícola, poucos são os estudos que 

conseguiram gerar chuvas diárias multivariadas de forma satisfatória. O modelo proposto por Wilks 

(1998) é reconhecido por muitos autores como sendo um dos primeiros e únicos bem sucedidos. O 

método utilizado por ele parte de modelos individuais para cada estação considerada. No total, são 

25 estações localizadas no Estado de Nova York, Estados Unidos, distantes de 10 a 500 km. As 

chuvas são geradas para cada uma através da já citada forma paramétrica: Cadeias de Markov de 

primeira ordem e dois estados para ocorrências, e distribuição Exponencial Mista para as 

quantidades precipitadas. 

Com esta “coleção” de modelos individuais, o próximo passo é a associação de números 

aleatórios independentes e espacialmente correlacionados. Em outras palavras, vetores tu  e tv  

formados por variáveis uniformemente distribuídas [0,1] são atrelados a cada um dos modelos 

individuais, de maneira que seus elementos (( )kut  e ( )kvt , respectivamente) são correlacionados da 

seguinte forma: 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ] 0,

0,

≠
≠

lvkvCorr

elukuCorr

tt

tt

 (9) 

Ao mesmo tempo em que são mutuamente independentes, de forma que: 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] 0,,, 11 === ++ lvkvCorrlukuCorrlvkuCorr tttttt  (10) 

Onde l refere-se a um índice de uma estação qualquer ( Klk ,...,1, = ). 

Os resultados obtidos foram considerados adequados na reprodução das estatísticas associadas 

às estatísticas das séries envolvidas. Por esse motivo, estudos subseqüentes de outros autores se 

basearam no método desenvolvido por Wilks (1998). Exemplos podem ser encontrados em Qian et 

al. (2002), Khalili et al. (2004) e Thompson et al. (2007). Estes últimos fizeram uma pequena 

modificação no modelo, introduzindo o conceito de Cadeias de Markov Ocultas para o ajuste do 

modelo na Nova Zelândia. 

Brissette et al. (2007) propuseram uma alteração no algoritmo de geração do método original 

(Wilks, 1998) buscando otimizar o processo computacional envolvido. Lidando com problemas 

como “ruídos” presentes nas estruturas de correlação, os autores obtiveram como resultado um novo 

algoritmo, mais simples e de fácil aplicação. 
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No campo não-paramétrico, outro estudo merece destaque pelos bons resultados obtidos. 

Brandsma e Buishand (2001) utilizaram-se do método de reamostragem e vizinhança, já citados 

anteriormente. Segundo eles, esse método aplica-se tanto para série de escalares (modelos pontuais) 

quanto para séries de vetores (modelos multivariados). O principal objetivo dos autores é a 

avaliação das vazões extremas apresentadas na porção holandesa do Rio Reno. As estações 

consideradas localizam-se a montante, na Alemanha, e distam entre si de 27 a 389 km. Como já 

dito, os resultados da reamostragem foram satisfatórios, mas possuem o revés de não produzirem 

séries maiores do que as disponíveis. 

Mehrotra et al. (2006) apresentam uma comparação entre três métodos de geração de chuvas 

multivariadas. Dois deles são os já citados métodos de Wilks (1998) e Brandsma e Buishand 

(2001), enquanto um terceiro baseia-se em um modelo que utiliza a técnica de Cadeias Ocultas de 

Markov. A área escolhida foi a cidade de Sydney, Austrália, com aplicação em 30 estações de 

monitoramento. Como resultado, os autores concluíram que o modelo de melhor desempenho fora o 

de Wilks (1998), seguido pelo não-paramétrico modelo de Brandsma e Buishand (2001). 

Mehrotra e Sharma (2007) e Kottegoda et al. (2008) são autores de estudos também aplicados 

à geração de chuvas diárias em múltiplas localidades. No primeiro artigo, a variabilidade dos 

eventos de baixa freqüência de ocorrência é avaliada. Já no segundo, os pesquisadores 

concentraram-se na periodicidade e tendências das séries de chuvas geradas. Ambos os trabalhos 

têm conotação não-paramétrica. 

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE SAZONALIDADE 

Na geração estocástica de chuvas diárias, as considerações sobre sazonalidade constituem um 

dos maiores obstáculos ao bom desempenho dos modelos. Os do tipo não-paramétrico levam 

vantagem sobre os outros ao basear completamente a construção das séries sintéticas nos dados 

existentes. Dessa maneira, as variações sazonais são preservadas e as estações são bem 

reproduzidas (Young, 1994; Lall et al., 1996; Bardossy e Plate, 1992). 

Harrold et al. (2003a, b) marcam uma exceção nos estudos não-paramétricos ao utilizar o 

método de “janelas flutuantes”, desenvolvido inicialmente por Rajagopalan et al. (1996), na 

consideração sobre a sazonalidade. Neste método, um determinado dia do ano é fixado e um 

intervalo de dias é aberto, de forma que o dia pré-fixado localize-se no centro do intervalo. O 

comprimento deste intervalo é variável, dependendo do enfoque em cada estudo. Movendo-se o dia 

central do intervalo gradualmente, consegue-se compreender os 365 dias do ano. Dessa forma, as 

variações entre as estações anuais são preservadas. 
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Os estudos paramétricos, por terem uma forte conotação estatística, falham na representação 

das diferentes épocas do ano. Chin (1977) demonstrou que a sazonalidade exerce influência sobre 

as ordens das Cadeias de Markov. Dada a importância desta consideração, alguns artifícios são 

utilizados como, por exemplo, a divisão do ano em classes. A forma mais comum desta aplicação é 

a definição cada classe com 30 dias, coincidindo com os meses do ano (Wilks, 1998; Haan et al., 

1976; Liao et al., 2004). Foufoula-Georgiou e Lettenmaier (1987), depois de uma avaliação do 

comportamento sazonal da área de estudo, dividiram o ano em cinco classes. Chang et al., (1984), 

por sua vez, utilizaram quatro classes, cada uma com 90 dias. Independentemente do número de 

classes escolhidas, todos os estudos têm em comum o fato de que, dentro de cada classe, a série é 

considerada estacionária. 

Outra técnica comumente conhecida para representação da sazonalidade é a aplicação de 

funções matemáticas periódicas, como séries de Fourier. Semenov e Brooks (1999), Semenov et al. 

(1998), Kottegoda et al. (2008) e Richardson (1981) são exemplos de estudos com a aplicação das 

citadas séries. Woolhiser e Pengram (1979) e Woolhiser e Roldán (1986) foram além, descrevendo 

técnicas para estimação dos coeficientes das séries de Fourier e parâmetros regionais. 

Grondona et al. (2000) preocuparam-se com o desenvolvimento de um modelo de geração 

que leva em consideração fenômenos naturais extremos, como o El Niño. Mesmo não sendo um 

acontecimento de menor freqüência, este fenômeno também é uma variação sazonal, que traz 

importantes conseqüências para as regiões afetadas. O resultado foi um modelo regular, que 

conseguiu representar a persistência e duração dos períodos molhados (geralmente mais freqüentes 

durante o El Niño), mas ainda não obteve sucesso na simulação dos eventos mais severos. 

5. A GERAÇÃO DE CHUVAS DIÁRIAS NO BRASIL 

Até pouco tempo atrás o Brasil não possuía estudos muito detalhados sobre a geração de 

chuvas diárias. A grande aplicabilidade de estudos desse tipo fica evidente, principalmente para um 

país que possui tantos recursos hídricos, variedades de clima e tradição em culturas agrícolas. 

A partir da década de 90, cresceu a preocupação para com esta problemática. Um dos estudos 

pioneiros foi desenvolvido por Azevedo e Leitão (1990) e objetivou a aplicação de processos 

markovianos para determinação das ocorrências das chuvas diárias do Estado da Paraíba (ver seção 

2.3.1). Já Nascimento e Kelman (1995) desenvolveram um modelo tipicamente paramétrico, no 

qual as ocorrências das precipitações foram modeladas como sendo seqüências alternantes de dias 

secos e molhados, com comprimentos variados. As quantidades, por sua vez, foram modeladas com 

auxílio da distribuição Gama (2 parâmetros). As áreas escolhidas para aplicação do modelo foram 

quatro sub-bacias do Rio Uruguai, da região sul do Brasil. Sabe-se que nesta região o ano 
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hidrológico não é definido, no entanto o modelo obteve resultados muito bons. Outro estudo na 

mesma região, mas com resultados menos satisfatórios, pode ser conferido em Krüger et al. (1998). 

Outros modelos em regiões distintas do território nacional foram elaborados por Keller Filho 

et al. (2006), aplicado aos Estados do Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Distrito Federal, Gomes et 

al. (2006), aplicado ao Estado do Rio Grande do Sul e Andrade Junior et al. (2001), aplicado ao 

Estado do Piauí. A análise desses estudos torna-se muito interessante, devido ao fato dos três terem 

utilizado o mesmo método para a construção dos modelos (modelos markovianos aliados à 

distribuição gama, de 2 parâmetros). 

Oliveira (2003) e Lima (2004) estudaram o assunto com maiores detalhes. O primeiro autor 

preocupou-se em desenvolver um modelo paramétrico que representasse o perfil de precipitação no 

Estado do Rio de Janeiro. Dados como precipitação total, duração dos eventos, intensidade máxima 

instantânea e o tempo de sua ocorrência foram obtidos através de séries sintéticas de precipitações 

diárias. As ocorrências, modeladas como processos markovianos, apresentaram bons resultados, 

enquanto que a representação do perfil da precipitação não foi satisfatória. A distribuição estatística 

utilizada para tal fora a Dupla Exponencial. 

Já Lima (2004), desenvolveu um trabalho muito abrangente ao integrar várias considerações 

no intuito de determinar cheias de projetos hidráulicos. Além de gerar séries sintéticas de 

precipitações diárias, a autora as aplicou em um modelo chuva-vazão e elaborou uma análise 

voltada ao objetivo principal de seu estudo. Em particular, a geração das precipitações baseou-se no 

método de Boughton (1999), elaborado a partir de Cadeias de Markov de primeira ordem, mas 

multi-estados. Dessa maneira, foram construídas 12 matrizes de transição (uma para cada mês do 

ano, para manter a sazonalidade), com um estado para representar dias secos e “n” estados para 

representar dias de chuva. No caso dos dias molhados, a técnica das freqüências relativas foi 

utilizada, dividindo-se os dados em classes. Para cada estado chuvoso, a precipitação foi 

considerada uniformemente distribuída e, ao longo de cada linha da matriz de transição, foi adotada 

uma distribuição Exponencial. O modelo foi aplicado nas bacias dos rios Pará e Alto São Francisco, 

no Estado de Minas Gerais. Na comparação com as séries históricas os resultados mantiveram 

semelhanças em relação à médias, desvios padrões e ocorrência de dias chuvosos. 

6. CONCLUSÕES 

O presente artigo teve por objetivo fazer uma breve revisão nos principais métodos de 

modelagem de precipitações sintéticas na escala diária. Com importância crescente desde meados 

da década de 70, ficou evidente que se trata de um assunto complexo, como não poderia deixar de 
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ser, pois simular fenômenos produzidos pela natureza sempre foi um grande desafio para os 

hidrólogos. 

Apesar do grande número de estudos existentes, o mecanismo das precipitações não é algo 

que possa ser generalizado. Nesse contexto, podem-se citar os diferentes comportamentos dos 

modelos para regiões climatologicamente diversas, com influências de sazonalidades e eventos de 

baixa recorrência. No campo paramétrico, por exemplo, o uso de processos estocásticos 

markovianos prevalece como sendo uma técnica bem sucedida e quase unânime na simulação de 

ocorrências das chuvas. Mesmo assim, variações nas ordens e estados dos modelos produzem 

resultados diferentes. 

Felizmente a variedade e quantidade de abordagens são tais, que se pode afirmar que modelos 

de geração de séries sintéticas de precipitação, aplicados localmente, possuem bibliografia bem 

desenvolvida. Novos esforços concentram-se na elaboração de modelos multivariados, com 

objetivos comuns a vários pesquisadores: a avaliação do impacto das atividades antrópicas nas 

bacias hidrográficas e o impacto das constantes alterações climáticas. 
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