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RESUMO --- Apresenta-se o método de Skaugen para desagregar a chuva proveniente de modelos 
atmosféricos. Os processos meteorológicos e hidrológicos normalmente são descritos em escalas 
diferentes. Esta discrepância nas escalas espaciais requer dos pesquisadores estudos para definição 
de métodos para desagregar a informação meteorológica. Pretende-se aplicar o método de Skaugen 
com dados provenientes do modelo WRF - Weather Research and Forecasting que usa malhas de 
15x15 km, para estudos da bacia do Rio Iguaçu localizada no estado do Paraná, Brasil. A aplicação 
do método a esta bacia hidrográfica integrará a dissertação de Mestrado da segunda autora no 
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental da Universidade 
Federal do Paraná, área de concentração em Engenharia Hidrológica. O método proposto por 
Skaugen é uma combinação de interpolação e simulação e apresenta-se promissor no que diz 
respeito às propriedades morfológicas e estatísticas do campo desagregado. 

ABSTRACT--- The method of Skaugen is presented to disaggregate rain obtained from 
atmospheric models. The meteorological and hydrological processes normally are described in 
different scales. This discrepancy in the space scales requires searching studies for definition a 
method to disaggregate the weather data. It is intended to apply the method of Skaugen with data 
proceeding from WRF - Weather Research and Forecasting model that uses a grid of 15x15 km. 
The studies will be carried through Iguaçu river basin located in the state of Paraná, Brazil. The 
application of the method in this basin integrates the Dissertation of Master of the second author in 
the “Programa de Pós-graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental - Universidade 
Federal do Paraná”. The method considered for Skaugen is a combination of interpolation and 
simulation and it is promising to obtain the morphologic and statistical properties of the 
disaggregated field. 
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1- INTRODUÇÃO 

Os processos meteorológicos e hidrológicos normalmente são descritos em escalas diferentes. 

Esta discrepância nas escalas espaciais requer dos pesquisadores estudos para definição de métodos 

para desagregar a informação meteorológica. Alguns modelos meteorológicos de meso-escala 

utilizados no Brasil, tais como o MBAR - Modelo Brasileiro de Alta Resolução, utilizado pelo 

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, e o Modelo Eta, utilizado pelo CPTEC - Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, usam malhas de tamanho 25 km x 25 km e 40 km x 40 

km (Haas et al. 2003) respectivamente. No entanto, os modelos hidrológicos trabalham à escala da 

bacia hidrográfica ou em unidades da resposta hidrológica, sejam eles semi-distribuídos ou 

distribuídos.  

Consideráveis esforços têm sido feitos para melhorar a variabilidade espacial da chuva nos 

modelos de Circulação Geral da Atmosfera – GCM. Gao & Sorooshan (1994) investigaram um 

método simples para introduzir a variabilidade espacial por sub-grids de precipitação. O método é 

baseado em duas hipóteses: i) estacionariedade espacial, o que implica em supor que os processos 

de precipitação são homogêneos no grid do modelo GCM; ii) a intensidade de precipitação dentro 

da área de chuva pode ser representada por uma distribuição exponencial. Segundo Skaugen (2002) 

a distribuição estatística espacial do campo de precipitação desagregado pode ser modelada como 

uma mistura de distribuições exponenciais, enquanto as dependências espaciais (correlações) são 

mantidas pelo procedimento de interpolação. 

O procedimento de desagregação das previsões de chuva provenientes de modelos 

atmosféricos, proposto por Skaugen (2002), foi aplicado pelo autor para desagregar campos de 

precipitação fornecidos pelo modelo High Resolution Limited Area Model, HIRLAM (DNMI, 

1996) que opera numa malha de 11 ×  11 km. As chuvas foram desagregadas para serem utilizadas 

como dados de entrada para um modelo hidrológico distribuído, operando na resolução de 1,1 ×  1,1 

km. Pretende-se utilizar, no lugar do modelo HIRLAM, o modelo WRF - Weather Research and 

Forecasting (Skamarock et al, 2005), que usa malhas de 15x15 km, para estudos da bacia do Rio 

Iguaçu localizada no estado do Paraná, Brasil. 

O esquema de desagregação proposto por Skaugen (2002) adota a dependência espacial 

derivada da interpolação e uma mistura de distribuições exponenciais como a distribuição estatística 

global da precipitação. A distribuição exponencial representa eventos em que ocorre intermitência 

na célula da malha e aqueles em que a intensidade mínima é maior que zero. Os resultados da 

aplicação foram promissores. A média espacial e a estrutura de correlação espacial são muito 

similares àquelas do campo de precipitação do modelo HIRLAM, enquanto o campo desagregado 

apresentou um aumento esperado no desvio padrão espacial. O autor derivou uma expressão teórica 
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para a fração de área seca, dado que a precipitação diferente de zero é exponencialmente 

distribuída. Para tais campos de chuvas intermitentes, o procedimento de desagregação reproduziu a 

fração de chuva zero do campo do modelo HIRLAM. Contudo, esta intermitência foi considerada 

pelo autor muito baixa para representar o campo real de chuva. Uma proposição deixada pelo autor 

para pesquisas futuras é analisar como diferentes procedimentos de estimação da variabilidade local 

podem melhorar a estimação de áreas sem chuva. Esta proposição poderá ser incluída no desenrolar 

da aplicação do método à bacia hidrográfica do rio Iguaçu, utilizando as chuvas provenientes do 

modelo WRF. 

Este artigo apresenta de forma resumida o método de desagregação da chuva proveniente de 

modelos globais, proposto por Skaugen (2002), com intuito de ser usado na dissertação de mestrado 

na segunda autora sob a orientação dos demais, na bacia hidrográfica do Iguaçu em União da 

Vitória, que drena uma área de 24.000 km², utilizando previsões de chuva fornecidas pelo modelo 

de meso-escala WRF. O assunto é importante para a solução de diversos problemas práticos de 

Engenharia Hidrológica na bacia hidrográfica em questão, destacando-se previsão de vazões em 

tempo real para operação hidráulica de reservatórios de usinas hidrelétricas, controle de cheias 

urbanas, entre outras. 

2- MÉTODO DE SKAUGEN 

Em resumo, o método de Skaugen é uma combinação de interpolação e simulação. Os quatro 

pontos nodais da célula do modelo atmosférico são usados para determinar os parâmetros da 

distribuição exponencial para valores simulados de precipitação, e num procedimento simples de 

interpolação, para determinar a localização espacial dos valores de precipitação. Uma distribuição 

censurada com dois parâmetros é usada no caso de cobertura completa da célula e uma distribuição 

com um parâmetro é usada quando há intermitência.  

O objetivo deste item é mostrar que a distribuição espacial da precipitação numa célula da 

malha de um modelo atmosférico global é exponencial. Esta distribuição é, também, popularmente 

escolhida para descrever a distribuição espacial da precipitação para propósitos de desagregação, 

porque, em parte, requer apenas um parâmetro e porque fornece uma desejável representação da 

chuva para propósitos de desagregação espacial (Onof et al., 1998).  

O método de Skaugen é para desagregação de chuvas diárias assumindo que a distribuição 

estatística espacial é exponencial para cada célula da malha e não necessariamente para o campo de 

precipitação inteiro ! A precipitação na célula A da malha pode ser formulada como: 

∫=
A

A dxxz
A

zE )(
1

)(           (1) 
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onde )(xz  é a precipitação acumulada no ponto x  e AzE )(  é o valor esperado da precipitação na 

área, ou seja, o seu valor médio.  

A área fracional, τa , da cobertura espacial, é calculada para intensidades discretas τ  (mm), 

T....2,1,0=τ , onde T corresponde à chuva de maior intensidade. Chamando τ∆  o intervalo 

separando dois passos discretos de intensidade τ  (mm), no caso, 1=∆τ  (mm) uma vez que 

T....2,1,0=τ , a precipitação média na célula A da malha pode ser aproximada pela equação (2): 

∑
=

∆≈
T

à

A azm
τ

ττ)(           (2) 

onde τa  é a área com altura de precipitação correspondente a τ  mm. Note-se que Azm )(  tem uma 

dimensão de volume. 

A área τa , com precipitação maior que τ  mm é: 

∫=
A

dxxI
A

a )(
1

ττ   com 10 ≤≤ τa       (3) 

onde τI  é uma função “indicador”, tal que 
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Note-se que a equação (3) fornece a área da célula coberta por chuva de intensidade igual ou 

superior à precipitação acumulada no ponto x . Se 0)( =xz  tem-se 0== oaaτ . 

As áreas fracionais respeitam a propriedade dada pela equação (4), isto é, áreas com chuvas 

mais intensas são menores.  

Taaaa >>> ++ ...21 τττ          (4) 

onde T é a máxima intensidade quando Ta  aproxima-se de zero. 

A redução das áreas fracionais quando a intensidade da precipitação aumenta é: 

τττ aah 1+=   10 << τh   T,...,2,1=τ      (5) 

Em principio, todas as áreas fracionais podem ser expressas em termos de h. A área fracional 

para 1+τ  é 1+ττ ha , a consecutiva, 2+τa  é 21 ++ τττ hha , etc. Combinando as equações (4) e (5), a 

expressão para a precipitação média na área pode ser escrita como: 
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T
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τ
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Skaugen et al. (1996) estudaram as áreas fracionais τa  e sua relação h para diversos eventos 

de chuvas extremas em bacias hidrográficas de diferentes tamanhos ao Sul da Noruega. Observaram 

que o valor médio e o desvio padrão de h independem das intensidades τ  de chuva e do tamanho da 

bacia hidrográfica e notaram, também, uma fraca correlação serial dos valores de h.  
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Com base nas observações acima, aceita-se a hipótese que h é uma variável estocástica, 

independente e identicamente distribuída com média h . Se, consequentemente, oa  é igual a 1, isto 

é, chove na célula inteira, a equação (6) pode ser escrita como: 









∆≈ ∑

=

T
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1
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ττ           (7) 

Se considera-se uma divisão regular de (0,T) tal que τ∆=− nT /)0( , então a equação (7) é 

equivalente a uma soma de Rieman e a integral de uma função contínua é definida por: 

dzhhzm
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onde *
iτ  está compreendido no intervalo [ ]ττ ,1− . Se T na equação (8) tende a infinito, o integtando 

pode ser visto como uma função de distribuição acumulada de z: 

zhzF −= 1)(    0<z< ∞        (9) 

A função densidade de probabilidade é então: 

zhhzf )log()( −=           (10) 

Escrevendo λ=− )log(h , logo λ−= eh  e substituindo estas expressões na equação (10), 

obtém-se a familiar distribuição exponencial zezf λλ −=)( , com momentos λ1)( =zE  e 

21)var( λ=z Quando a descrição das áreas fracionais com relação constante h  é apropriada, então 

a distribuição espacial estatística da precipitação é uma distribuição exponencial com parâmetro 

).log(h−=λ  

Há duas possíveis possibilidades de ocorrências de precipitação sobre uma célula da malha do 

modelo global. A célula pode estar plenamente coberta por precipitação, para a qual existe uma 

intensidade mínima positiva e as áreas fracionais para esta intensidade mínima e menores que ela 

são iguais à unidade. Denotando a intensidade mínima por b, isto é, 1=ka  para todo bk ≤∆τ . A 

segunda ocorrência considera um campo intermitente de chuva, onde somente uma fração da célula 

da malha é coberta por precipitação. A distribuição espacial da precipitação pode, para ambos os 

casos, ser descrita por uma distribuição exponencial com, para cada caso, a introdução de um 

parâmetro adicional.  

2.1- Cobertura completa 

A intensidade mínima positiva b atua como um parâmetro de locação da distribuição 

exponencial: 

)()( bzezf −−= λλ   ∞<< zb        (11) 
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com momentos: 

)log(

11
)(

h
bbzE

−
+=+=

λ
         (12) 

)(log

11
)var(

22
h

z ==
λ

         (13) 

2.2- Cobertura parcial 

O ponto de partida para este caso é o conhecimento a priori da média e variância 

incondicional (momentos incluindo zeros), os quais são derivados de pontos nodais da célula da 

malha. A partir daí, pode-se estimar a média condicional e a variância (para valores positivos de 

precipitação) e a fração seca da célula.  

Denotando por z e z’ séries de precipitação incluindo e não incluindo zeros respectivamente, 

obtém-se os momentos: 

)'()'(0)( zpEzE
n

m

n

mn
zE =+

−
=         (14) 

onde nmp =  é a fração da célula com precipitação positiva e similarmente: 

)'()'(0)( 222
zpEzE

n

m

n

mn
zE =+

−
       (15) 

e a variância: 

22 )()()var( zEzEz −=          (16) 

Substituindo a equação (15) na equação (16): 

22 )()'()var( zEzpEz −=          (17) 

e assumindo que a distribuição de z’ é exponencial com parâmetro λ , então )'( 2zE  pode ser 

expresso em termos de E(z) usando o fato que a distribuição exponencial, 22 )'(2)'( zEzE = , e por 

meio das equações (14) e (17), obtém-se: 

22 )()(
2

)var( zEzE
p

z −=          (18) 

a qual fornece a fração p da precipitação positiva dentro da célula como: 

1)(

)var(
2

2 +

=

zE

z
p           (19) 

É apropriado discutir aqui a relação entre a variância incondicional e o quadrado da média 

incondicional na equação (19) e relacionar esta relação à estrutura espacial da chuva. Para uma 

distribuição exponencial não-censurada, o desvio padrão espacial é igual à média espacial e 

conseqüentemente a relação é igual à unidade. Da equação (19) isto corresponde a p=1, isto é, 
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cobertura completa. Quando esta relação é maior que um, observa-se novamente da equação (19) 

que os valores de p estão no intervalo [0,1], isto é, o campo é intermitente. Quando a relação é 

menor que um, a precipitação não pode ser exponencialmente distribuída a menos que haja uma 

intensidade mínima b, implicando em um truncamento da distribuição exponencial com momentos 

dados pelas equações (12) e (13).  

3- O ESQUEMA DE DESAGREGAÇÃO 

A abordagem teórica apresentada fornece ferramenta necessária para estabelecer um esquema 

de desagregação da precipitação baseado no uso da distribuição exponencial como a distribuição 

espacial estatística da precipitação. Nos casos em que uma célula da malha é somente parcialmente 

coberta por precipitação, a distribuição exponencial permite uma expressão teórica da fração 

molhada, p, da célula da malha. Também, em casos onde uma intensidade mínima é maior que zero 

dentro da célula da malha, uma distribuição exponencial é usada com um parâmetro de locação b. 

Apresenta-se, primeiramente, a descrição geral do procedimento de desagregação de uma célula da 

malha. Em seguida, apresenta-se um procedimento mais detalhado para desagregação de um campo 

de precipitação previsto por um modelo GCM.  

3.1- Descrição geral do procedimento de desagregação 

3.1.1- Desagregação de uma célula da malha 

O campo de precipitação dos modelos globais consiste, normalmente, de N células 

).( kmww× de uma malha, onde w depende do modelo, enquanto o campo desagregado consiste de 

N.I pixels ).( kmzz × , onde I é o numero de pixels e z depende das unidades de resposta hidrológica 

da bacia hidrográfica em questão. Os valores interpolados de pixels numa célula podem ser 

expressos por: XAY =  onde: 

Y  - vetor (1x1) 

A  - matriz (IxJ) de pesos derivados do método de interpolação escolhido; 

X - vetot (Jx1) de valores de entrada; 

J – número de valores de entrada e depende do modelo GCM. 

O vetor Y  é obtido simplesmente dividindo a célula em pixels e marcando cada pixel com um 

valor interpolado. Os componentes da matriz A  são derivados do método de interpolação 

escolhido. Pode-se utilizar, por exemplo, a técnica do inverso da distância, tal que um conjunto fixo 

de pesos pode ser designado para cada pixel. O método do inverso do quadrado da distância 

consiste em determinar as variáveis utilizando a variável a ser interpolada dividida pela distância ao 

quadrado do ponto de interesse, confome equação (20). V é um vetor (Ix1) de valores simulados 
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ordenados, obtido de uma distribuição exponencial (com parâmetros determinados de X ) e 

organizado em ordem ascendente. Então, se o rank Y
2 é um vetor de “ranks” da entrada interpolada 

Y , o campo desagregado Z , pode ser expresso como: 

]][[][ iYrankViZ =  para todo i=1,...,I       (20) 

onde os colchetes indicam os componentes do vetor e também a locação (ex. i=1 é o pixel esquerdo 

mais baixo da célula da malha). O resultado pode ser descrito como um campo com valores de 

precipitação não nula distribuídos exponencialmente, com média e variância idênticas a das 

entradas (os valores nodais do GCM) e com dependência espacial proveniente do campo 

interpolado Y . 

Este procedimento geral é local, no sentido que a interpolação de valores do pixel e a 

simulação dos valores de precipitação (e frações de intermitência) são conduzidas de acordo com os 

valores nodais de uma célula real da malha. 

3.1.2- Desagregação do campo de precipitação 

Para desagregar um campo inteiro de um modelo GCM, pode-se repetir este procedimento de 

acordo com o número de células da malha. Contudo, este esquema fornece um máximo local para 

cada célula da malha resultando em muitos picos e uma imagem irregular do evento espacial 

(Skaugen, 2001). Poder-se-ia, também, considerar um método estritamente global, no qual a 

simulação dos valores de precipitação, frações de intermitência e a interpolação são conduzidas 

baseadas em estimativas globais dos parâmetros. Este procedimento, que poderia ser obtido 

prontamente de parâmetros estatísticos globais e frações de zeros de diversos eventos, não foi 

investigado por Skaugen em suas pesquisas, uma vez que a distribuição exponencial não se aplica 

como uma distribuição espacial global. Este procedimento levaria a uma solução onde a simulação 

de valores da precipitação é dada localmente e a distribuição dos valores espaciais da precipitação é 

dada globalmente de acordo com o rank global de valores de pixels interpolados localmente.  

3.2- Descrição detalhada do procedimento de desagregação  

1. A cada dos I pixels na célula da malha é designado um valor interpolado dos valores nodais 

(valores dos quatro cantos). Por simplicidade, pode-se utilizar, por exemplo, o método do 

inverso da distância de potência 2. Este procedimento é repetido para as N células da malha. 

Aos pixels de valores interpolados é designado um rank (1 a N—I) de tal forma a determinar 

a magnitude relativa da precipitação e sua localização dentro do campo de precipitação 

                                                 
2 O “rank” de uma matriz é o maior conjunto de vetores linearmente independentes, considerando que cada linha da matriz é um vetor. 
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interpolado. O valor do rank Y  da equação (20) é então determinado, mas com N-I 

componentes.  

2. A média e a variância espaciais da célula são estimadas dos valores nodais. 

3. Avalia-se a relação entre a variância e a média incondicionais (equação 19). Se esta relação 

é maior que a unidade, o campo de precipitação é intermitente com cobertura fracioanal p 

determinada da equação (19) e precipitação positiva com a célula distribuida 

exponencialmente, ( )λ,zf . Se o raio é menor que a unidade, a célula é completamente 

coberta com a intensidade mínima b, e precipitação distribuída exponencialmente ( )bzf ,,λ .  

4. No caso da intermitência da célula valores de n, pnI são simulados de ( )λ,zf  e ( )Ipn−1  

são nulos. No caso de cobertura completa, I valores são simulados de ( )bzf ,,λ . 

5. Os passos 1 a 4 são repetidos para cada célula da malha 1,...,N. 

6. Os N-I valores simulados são então ordenados e obtém-se o vetor V  de dimensão I-N. O 

campo desagregado é então determinado pela equação (21).  

]][[][ iYrankViZ =  para todo i=1,...,I-N       (21) 

No caso de intermitência, os ( )∑
=

−
N

N

Ip
1

1  pixels mais baixos do rank são assinalados como 

zero.  

4- ESTUDO DE CASO 

4.1- Modelo Atmosférico de Precipitação 

O modelo a ser utilizado no estudo é o WRF – Weather Research and Forecasting – 

desenvolvido nos Estados Unidos pela união de esforços entre o Centro Nacional de Pesquisas 

Atmosféricas (NCAR), Divisão de Meteorologia de Meso e Microescala (MMM), a Administração 

Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA), o Centro Nacional de Previsão do Meio Ambiente 

(NCEP), o Laboratório de Pesquisa Naval (NRL), o Centro de Análise e Previsão de Tempestades 

(CAPS) da Universidade de Oklahoma, e a Administração Federal de Aviação (FAA), juntamente 

com a participação de outros cientistas (Skamarock et al, 2005).  

O WRF é um modelo de nova geração que fornece uma previsão meteorológica de meso-

escala. Ele é um modelo flexível, com códigos fontes simples, o que facilita o seu entendimento e 

aplicação. Possui um sistema operacional de assimilação de dados com captação em três dimensões. 

Além disso, pode ser usado em escala de metros até milhares de quilômetros.  

A estrutura do software do WRF, chamado de WSF, é composta por um sistema que 

compreende quatro programas para alcançar o resultado final, entre eles estão o ARW (Pesquisa 

Avançada do WRF) e o NMM (modelo de meso-escala não hidrostático), que atualmente operam 
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separadamente, porém, eles possuem os mesmos componentes básicos que executam as mesmas 

funções dentro da estrutura do software.  

O ARW utiliza as equações não hidrostáticas de Euler para caracterizar as propriedades 

conservativas do fluido. As equações são formuladas, usando as coordenadas verticais de pressão 

hidrostática (Laprise, 1992) e as equações de fluxo no espaço cartesiano, para incluir o efeito da 

umidade na atmosfera.  

Para a discretização temporal, o modelo utiliza o método de Runge-Kutta de 3ª ordem para 

resolver modos de baixa freqüência, que são meteorologicamente significantes, e o método de 

integração em escalas pequenas de tempo para modos acústicos de alta freqüência. 

Na discretização espacial, para estimar os momentos de 2ª até 6ª ordens de advecção, também, 

é utilizado o método de Runge-Kutta de 3ª ordem. 

A difusão é analisada de duas maneiras diferentes, uma ao longo da superfície e a outra no 

espaço físico (x,y,z). 

Para a aplicação do modelo é necessário definir e localizar um grid tridimensional, 

especificando as características da superfície, como vegetação, rios e tipos de solo. Além disso, é 

necessário definir as condições iniciais e de contorno, utilizando para tal, um modelo meteorológico 

de escala global, sendo utilizado o Sistema Global de Previsão (GFS). 

Este modelo está sendo testado pelo Instituto Tecnológico Simepar e tem sido utilizado como 

um dos modelos na análise de previsão de chuvas no estado do Paraná. Além deste, o Simepar 

também utiliza outros modelos de meso-escala para o estudo da bacia, como o MBAR e o Eta. O 

WRF foi escolhido para aplicação na bacia hidrográfica do rio Iguaçu pelo acesso facilitado aos 

dados.  

4.2- Região do estudo 

A área escolhida para a futura aplicação do método de Skaugen, está localizada dentro da sub-

bacia 65, compreendendo a região entre a nascente do rio Iguaçu até o município de União da 

Vitória (Figura 1). A área de drenagem é de 24.000 km², sendo que os principais afluentes do rio 

Iguaçu são os rios da Várzea, Negro e Canoinhas. Nesta região, o rio Iguaçu atravessa amplos vales 

de baixa declividade.  

5- DADOS SELECIONADOS 

5.1- Dados do campo de precipitação do modelo atmosférico 

Os dados do modelo WRF a serem utilizados no estudo estão compreendidos entre o período 

de 23 de setembro de 2005 a 23 de setembro de 2006. O intervalo de previsão é horário com 
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horizonte de previsão de 48 horas, porém serão utilizadas apenas as primeiras 24 horas previstas. 

Isto se deve ao fato de que neste período a confiabilidade o modelo é maior. 

5.2- Dados da rede de estações de observação de chuva  

Para o cruzamento de informações entre a previsão do modelo e os eventos ocorridos serão 

utilizadas estações da rede telemétrica do Simepar, da ANA (Agência Nacional de Águas) e da 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), (Figura 1), que estão localizadas dentro da área de 

interesse para o mesmo período de dados do modelo atmosférico, com intervalo de observações 

horários. 

Dentro deste período serão analisadas tanto chuvas frontais como convectivas, avaliando o 

comportamento da estrutura de correlação dos campos de chuva dos modelos atmosféricos e de 

desagregação. 

 

Figura 1 – Bacia do Rio Iguaçu em União da Vitória  
Fonte: Simepar (2006)  

 

6- ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados deverá levar em consideração os aspectos discutidos a seguir. O 

esquema de desagregação deve ter potencial para traduzir as seguintes propriedades estatísticas dos 

campos de precipitação: média espacial, variância espacial, intermitência e estrutura de correlação 

espacial. 

Para todos os eventos selecionados deverá ser feita uma análise estatística dos campos do 

modelo atmosférico escolhido e dos campos de chuva desagregados pelo método de Skaugen. É 
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interessante considerar para os campos desagregados valores médios de um determinado número de 

simulações a ser escolhido quando da fase de simulação. 

A análise dos parâmetros estatísticos deve considerar: 

- o potencial do modelo de desagregação para reproduzir as médias globais para todos os eventos 

selecionados; 

- o comportamento do desvio padrão do campo de precipitação desagregado para todos os eventos. 

- os erros padrões das médias das simulações; espera-se que sejam pequenos, o que indica um 

procedimento de simulação estável.  

- espera-se maiores erros padrões para os valores máximos do campo de precipitação desagregado.  

A análise deve ainda verificar a capacidade do modelo de desagregação em detectar 

variabilidade local através de altos valores simulados, o que não implica em uma deficiência do 

modelo, mas na sua capacidade em identificar magnitudes e locais potenciais de ocorrência de 

valores máximos, o que é de importância fundamental para a Hidrologia, especialmente para 

propósitos de previsão de cheias. Utilizando modelagem hidrológica distribuída, o tempo de pico e 

a magnitude de cheias rápidas (flash floods) podem ser melhor previstos com campos de chuva 

desagregados.  

Outro ponto importante a considerar é verificar se o campo desagregado permite analisar a 

representatividade da estações da rede de observação de chuva na área, seja ela composta por 

pluviômetros, pluviógrafos ou estações automáticas. Dado que os modelos atmosféricos de meso-

escala capturam e reproduzem padrões espaciais realistas de chuva, é obvio que a estimativa a partir 

de apenas poucas estações pluviométricas deva ser seriamente subestimada.  

6.1- Comparação com valores observados 

Provavelmente, valores máximos verdadeiros de precipitação do campo desagregado são 

difíceis de serem avaliados devido à não disponibilidade de observações da chuva máxima no 

campo real de precipitação. Também, quando da validação do campo desagregado em função do 

observado, fica difícil distinguir se os erros são provenientes do modelo atmosférico ou do modelo 

de desagregação proposto por Skaugen, ou ainda, da própria série observada! Contudo, podem-se 

analisar os resultados do campo desagregado construindo diagramas de quantis de precipitação das 

séries temporais da chuva desagregada em cada pixel e de quantis da chuva obtida pelo modelo 

atmosférico em função do quantil da chuva observada em estações da rede de observação. Os pixels 

do modelo de desagregação e do modelo atmosférico devem localizar-se próximos às estações de 

observação.  

Se a distribuição estatística das três séries temporais for a mesma, o diagrama de quantis 

deverá apresentar os pontos localizados segundo uma linha diagonal. Espera-se que os valores 
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desagregados estejam em uma melhor concordância com os valores observados, uma vez que estes 

medem a chuva pontual! Apesar do modelo de desagregação também apresentar uma chuva média, 

esta corresponde a uma célula da malha muito menor do que a do modelo atmosférico e, portanto, 

mais próxima do valor pontual da chuva.  

Este tipo de análise deve, também, permitir verificar a freqüência de zeros e de valores baixos 

de precipitação tanto do modelo atmosférico quanto do campo desagregado. Espera-se uma 

freqüência de zeros baixa e uma freqüência de valores pequenos de precipitação alta em relação aos 

valores observados, isto porque tanto o modelo atmosférico como o modelo de desagregação 

fornecem chuva média nas células respectivas. Acredita-se que os modelos atmosféricos têm uma 

tendência a serem relutantes em prever dias sem chuva nos campos intermitentes (observação a ser 

confirmada com dados reais!). Evidentemente se está comparando valores médios das células de 

ambos os modelos com chuvas pontuais nas estações de observação. O problema é basicamente de 

escala, que envolve complexas interações específicas da região em questão, variabilidade espacial e 

freqüência da precipitação. O efeito de redução da variância devido à média na área é já bem 

conhecido (Rodrigues-Iturbe & Mehia, 1974). Tais relações têm sido estudadas e determinadas para 

locais específicos com observações detalhadas, mas não se pretende levar em conta no estudo de 

caso a que se propõe. Da equação (19) observa-se que a fração de pixels secos, p−1 , aumentaria 

com o aumento da variância da chuva não condicional, esperada para o campo desagregado.  

6.2- Correlação espacial 

É interessante analisar a estrutura de correlação dos campos de chuva dos modelos 

atmosférico e de desagregação. Este tipo de estudo permite verificar se a estrutura de correlação do 

campo desagregado reproduz a do campo do modelo atmosférico. 

É possível analisar a estrutura de correlação dos diversos eventos estudados que pode variar 

muito em função do tipo de precipitação, frontal ou convectiva e do método de interpolação 

utilizado. Esta observação é consistente com o obtido por Skaugen (1997) onde diferentes estruturas 

de correlação para interpolações de Kriging foram usadas numa classificação de processos em 

pequena escala (temporais) e grande escala (chuvas frontais). 

7- CONCLUSÕES E PROJEÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

O método de desagregação da chuva de modelos atmosféricos proposto por Skaugen parece 

promissor para futuras aplicações na bacia hidrográfica do rio Iguaçu. O método adota a 

dependência espacial derivada da interpolação e fornece uma distribuição estatística global da 

precipitação como uma mistura de distribuições exponenciais. 
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A distribuição exponencial representa bem, tanto eventos intermitentes quanto eventos em 

que a intensidade mínima na célula da malha do modelo atmosférico é maior que zero, ou seja, há 

chuva em toda a célula.  

O método leva em conta uma expressão para a fração de área seca, dado que a precipitação 

não nula é exponencialmente distribuída, o que deve permitir reproduzir com o modelo de 

desagregação a fração de dias sem chuva do modelo atmosférico.  

Esse último ponto deve ser melhor investigado uma vez que esta intermitência parece ser 

baixa nas aplicações de Skaugen, para representar os campos reais de chuva. Logo, diferentes 

métodos de consideração da variabilidade local podem melhorar a estimativa da chuva na área.  
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