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ABATIMENTO NA ASSIMETRIA DE SÉRIES SINTÉTICAS DE VAZÃO 

COMO CONSEQUÊNCIA DA REMOÇÃO DE TENDÊNCIAS 
 

Daniel Henrique Marco Detzel 1* & Miriam Rita Moro Mine 2 

 

Resumo – O presente artigo busca evidenciar as consequências decorrentes da remoção de 

tendências lineares de séries históricas de vazões, objetivando sua aplicação em modelos 

estocásticos que exigem comportamento estacionário. Escolheu-se o tradicional modelo 

Markoviano de primeira ordem para a geração de cenários sintéticos anuais em seis postos 

hidrométricos na Bacia do Rio Iguaçu, no Paraná, considerando duas alternativas de entradas: (i) 

séries históricas originais e (ii) séries históricas sem tendência, removidas com o auxílio do 

estimador não paramétrico de Sen. Mostra-se que a segunda opção deve ser utilizada com cautela 

devido a distorções no coeficiente de assimetria das séries sintéticas, os quais foram severamente 

subestimados. 

 

Palavras-Chave – Séries sintéticas, remoção de tendências, modelos estocásticos. 
 

 

SYNTHETIC STREAMFLOW TIME SERIES SKEWNESS 

UNDERESTIMATION AS CONSEQUENCE OF A DETRENDING 

APPROACH 
 

Abstract – This paper highlights the consequences of detrending historical streamflow time series, 

a common approach applied when nonstationary series are submitted to stationary stochastic 

models. First order Markov model was chosen to generate synthetic scenarios in six streamflow 

gauges in Iguaçu River Basin, Paraná State, considering two alternative entries: (i) original 

historical time series and (ii) detrended historical time series, obtained through Sen nonparametric 

estimator. It is shown that the latter approach should be considered carefully, due to distortions in 

the synthetic series skewness coefficients, which were severely underestimated. 
 

Keywords – Synthetic time series, detrending, stochastic models. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A questão das tendências ou, genericamente, do comportamento não estacionário de séries 

hidrológicas é tema recorrente de discussões na comunidade científica. Em grande parte, isso se 

deve ao uso amplo de modelos estocásticos lineares Markovianos e do tipo Box & Jenkins, 

formulações estas que exigem que as séries analisadas tenham características estacionárias. Em 

meio a uma série com comportamento não estacionário, algumas abordagens podem ser aplicadas 
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para sua correta consideração. A primeira é a utilização de formulações não estacionárias, podendo-

se apontar o modelo ARIMA (Box et al., 2008) como exemplo mais tradicional. Alternativamente, 

pode-se optar pela remoção desse comportamento antes da submissão da série nos modelos 

estocásticos desejados. Nessa segunda opção, frequentemente adota-se que a não estacionariedade 

das séries pode ser representada através de uma tendência linear (Yue et al., 2002).  

O presente artigo objetiva trabalhar com a segunda abordagem comentada, analisando suas 

consequências quando unida a um modelo estocástico para geração de séries sintéticas de vazão. 

Consideram-se séries anuais e, portanto, um modelo Markoviano multivariado de primeira ordem 

bastante difundido na literatura. Apresenta-se estudo de caso aplicado a seis postos hidrológicos 

localizados na bacia do Rio Iguaçu, no sul do Estado do Paraná.  

Evidentemente, a decisão de se remover as tendências das séries deve ser consequência de 

uma análise sobre sua real necessidade. Tal análise não é tema deste trabalho, tendo sido 

apresentada previamente em Detzel e Mine (2014), estudo no qual foram utilizadas cinco 

inferências estatísticas (análises de regressão linear e testes t-Student, Wilcoxon, Spearman e Mann-

Kendall) e uma análise no domínio da frequência via transformada wavelet. No artigo, os autores 

consideraram somente a estação hidrométrica de Porto Amazonas, um dos postos aqui 

contemplados, concluindo que a presença de tendências de aumento das vazões é uma hipótese 

plausível (porém não unânime entre os testes). Uma extensão direta desses métodos para os outros 

cinco postos hidrométricos mostrou resultados semelhantes.  

A não unicidade dos resultados dos testes e análises para as séries hidrológicas sugere que a 

decisão em se remover ou não a tendência linear não é uma tarefa fácil. Essa foi a motivação em 

elaborar um estudo comparativo no qual se aplica o mesmo modelo Markoviano sobre séries 

originais e com tendência removida. Para esta última tarefa, considerou-se o coeficiente não 

paramétrico de Sen como estimador do coeficiente angular da tendência (linear) das séries. 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS PARA MODELAGEM 

Modelo MAR(1) 

O modelo Markoviano de primeira ordem [MAR(1)3] possivelmente é a abordagem 

estocástica mais conhecida para a geração de séries sintéticas hidrológicas. Inicialmente proposto 

por Matalas (1967), é uma alternativa para a geração de séries não sazonais, com pequena 

dependência temporal e com comportamento estacionário, sendo frequentemente utilizado na 

modelagem de séries de vazões anuais. 

A descrição do MAR(1) multivariado parte da definição dos vetores de 𝑙 séries 𝒛𝑡 =

[𝑧𝑡,1, 𝑧𝑡,2, … , 𝑧𝑡,𝑙]
𝑇
 e resíduos 𝒂𝑡 = [𝑎𝑡,1, 𝑎𝑡,2, … , 𝑎𝑡,𝑙]

𝑇
, cada um correspondente a uma localidade 

𝑢 (𝑢 = 1,2, … , 𝑙) e indexado no tempo 𝑡. O modelo é definido pela equação (1) (Matalas, 1967): 

𝒛𝑡 = 𝑨𝒛𝑡−1 + 𝑩𝒂𝑡  (1) 

onde 𝑨 e 𝑩 são matrizes-parâmetro de dimensões 𝑙 × 𝑙. No caso, a matriz 𝑨 é a responsável por 

modelar a dependência temporal entre as vazões propriamente ditas. Sua estimação via Métodos dos 
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Momentos, é dada por: 

𝑨 = 𝑴1𝑴0
−1 (2) 

onde 𝑴0
−1 é a inversa da matriz de variância-covariância de 𝒛𝑡 e 𝑴1 é uma matriz cuja diagonal 

principal possui os coeficientes de autocorrelação de 𝒛𝑡 e os demais elementos são as correlações 

espaciais entre as séries 𝑧𝑡+1
𝑢  e 𝑧𝑡

𝑣 (𝑢, 𝑣 = 1,2, … 𝑙). Por sua vez, a matriz-parâmetro 𝑩 é responsável 

por modelar a dependência espacial entre as séries consideradas. Novamente utilizando a estimação 

via Método dos Momentos e desconsiderando as correlações espaciais de primeira ordem, chega-se 

à equação (3): 

𝑩𝑩𝑇 = 𝑴0 − 𝑨𝑴0
−1𝑨𝑇 (3) 

Nessa configuração, a matriz-parâmetro 𝑨 é reduzida a uma matriz diagonal cujos elementos 

são os coeficientes de autocorrelação de 𝑧𝑡. Uma das alternativas para solucionar a equação (3) é 

aplicar a decomposição de Cholesky sobre a matriz resultante do lado direito da igualdade. Com 

isso, obtém-se uma matriz-parâmetro 𝑩 triangular inferior. Evidentemente, essa alternativa ainda 

está limitada a matrizes positivo-definidas. 

Na construção de um modelo MAR(1), é válido apontar duas questões específicas: (i) 

tipicamente trabalha-se com séries padronizadas, tanto na equação principal do modelo quanto na 

estimação de seus parâmetros (Salas et al., 1985, p. 353). Para isso, as séries históricas são 

subtraídas de suas médias e divididas por seus respectivos desvios padrão; (ii) o modelo MAR(1) 

deve ser aplicado a séries com distribuição aproximadamente normal. Nesse caso, a utilização da 

transformação log-normal a três parâmetros pode cumprir esse requisito, além de garantir a 

reprodução da assimetria das séries. 

Remoção da tendência linear das séries 

No caso em que o comportamento não estacionário de uma série possa ser representado por 

uma tendência linear (e.g. não estacionariedade na média), a alternativa é estimar seu coeficiente 

angular e subtraí-lo da série original. Tal estimativa pode ser feita pelo método dos mínimos 

quadrados, ou pela estimativa não paramétrica proposta por Sen (1968). Esta última é tida como 

mais robusta, pois está alheia à distribuição marginal de probabilidades da série e é menos afetada 

por valores extremos (Zhang et al., 2000). O estimador não paramétrico de Sen é dado pela equação 

(4): 

𝑏 = mediana [
𝑧𝑗 − 𝑧𝑖

𝑡𝑗 − 𝑡𝑖
] , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 (4) 

onde 𝑛 é o tamanho da série histórica considerada. A remoção da tendência linear da série é feita 

através da equação (5) (Yue et al., 2002): 

𝑧𝑡
∗ = 𝑧𝑡 − 𝑏𝑡, 𝑡 = 1,2, … , 𝑛 (5) 

Após o procedimento, a série 𝑧𝑡
∗ passa a ser considerada com comportamento estacionário, 

podendo ser submetida ao modelo de geração. Lembra-se que, ao final do processo de modelagem, 

a operação inversa deve ser realizada para reintrodução do coeficiente 𝑏 nas séries sintéticas 
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geradas. No presente trabalho, emprega-se a abreviação MAR(1)* para denominar a aplicação do 

modelo MAR(1) sobre séries com tendência linear removida.  

ESTUDO DE CASO 

Área de estudo 

O local escolhido para aplicação dos métodos estudados se localiza na Bacia Hidrográfica do 

Rio Iguaçu (área de 70.799 km²), uma das sub-bacias que contribuem para a Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraná. Esta bacia se encontra em uma região de clima subtropical úmido, com inverno fresco a 

frio na porção oeste e com inverno frio na porção leste, segundo classificação oferecida por 

Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 151). De uma maneira geral, a relação estabelecida entre a 

posição geográfica da bacia, o relevo existente e as massas de ar atuantes proporcionam uma 

distribuição de chuvas regular durante o ano, com médias entre 1250 mm e 2000 mm. Para as 

temperaturas, observam-se variações médias entre 11°C e 25°C, com sazonalidade mais bem 

definida em relação às chuvas.  

Na tentativa de evitar a influência de barragens nos rios, foram pesquisadas estações 

hidrométricas em locais que não possuem interferência dessas estruturas. Aliado a isso, buscou-se 

locais nos quais os dados de vazão fossem longos (mínimo de 50 anos), consistidos e possuíssem 

poucas falhas. Dessa maneira, foram selecionados seis postos fluviométricos, cuja localização é 

mostrada na Figura 1 e com principais características descritas na Tabela 1. 

 

 

Figura 1 - Bacia do Rio Iguaçu e estações fluviométricas selecionadas 
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Tabela 1 – Postos fluviométricos utilizados (dados coletados da Agência Nacional de Águas – ANA, via 

portal Hidroweb – http://hidroweb.ana.gov.br/)  

Nome Cód. ANA Duração Área (km²) MLT* (m³/s) 

São Bento (SB) 65155000 1931-2005 2012 34,8 

União da Vitória (UV) 65310000 1930-2007 24211 468,4 

Porto Amazonas (PA) 65035000 1931-2005 3662 67,9 

Jangada do Sul (JS) 65370000 1946-2005 1055 25,9 

Rio Negro (RN) 65100000 1930-2007 3379 67,7 

Fazenda Maracanã (FM) 65415000 1946-2005 323 9,0 

*MLT: Média de longo termo 

Premissas do estudo 

Como atestado na introdução, o objetivo do presente trabalho foi comparar os resultados dos 

cenários sintéticos através dos modelos MAR(1) e MAR(1)*. Assim, para cada localidade foi 

gerado um conjunto de 1000 séries sintéticas por modelo, cada uma com comprimento de 77 anos, 

equivalente ao das séries de maior número de elementos (UV e RN). As métricas de comparação 

foram as mesmas para ambos, constituindo-se primeiramente em estatísticas de curto termo tais 

como médias, desvios padrão, coeficientes de assimetria, vazões mínimas e máximas. A seguir, 

determinaram-se estatísticas de longo termo, relacionadas às sequências de vazões consecutivas 

acima ou abaixo da MLT das respectivas séries históricas, tanto em termos de números de 

sequências quanto em termos de vazões acumuladas em cada uma. Calcularam-se também os 

déficits médios e máximos necessários para suprir a regularização de um reservatório hipotético, 

assumindo que 80% da afluência média da série seja requerida para tal objetivo. Trabalha-se com 

um sistema sem consideração de falhas, mas, ainda assim, este índice é uma boa ferramenta de 

análise de desempenho dos modelos. Por fim, compararam-se as matrizes de correlações espaciais. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As estatísticas de curto e longo termos são exibidas na Tabela 2. Os resultados das séries 

sintéticas se referem à média dos cenários gerados. Ademais, a primeira linha em cada posto traz as 

estatísticas observadas nas séries históricas, para referência. No caso das estatísticas de curto termo, 

nota-se que houve boa fidelidade das séries geradas em comparação ao histórico, na maioria das 

estações hidrométricas consideradas. O coeficiente de assimetria foi o parâmetro com os resultados 

mais interessantes e, por esse motivo, recebe comentários específicos. O modelo MAR(1) o 

reproduziu com boa precisão na maioria dos casos, apresentando pequenos desvios para as séries de 

PA e FM. Por outro lado, o modelo MAR(1)* obteve severas subestimações em todos os postos 

hidrométricos considerados. Esse resultado chama a atenção por estar isolado em meio às demais 

estatísticas, as quais o modelo respeitou adequadamente. Dessa maneira, entende-se que o método 

de remoção da tendência linear utilizado a fim de se obter séries com comportamento estacionário 

causa também um abatimento na assimetria dos registros. Mesmo aplicando o processo inverso ao 

final do algoritmo de geração e utilizando a transformação log-normal a três parâmetros, o efeito 

não é anulado e a assimetria das séries sintéticas é subestimada. 

Para as estatísticas de longo termo, os modelos foram capazes de reproduzir adequadamente 

as estatísticas históricas, porém lembra-se que esse não é o objetivo principal da análise desses 

índices. Uma vez com os modelos validados por meio das estatísticas de curto termo, as reais 

características de cada formulação ficam evidenciadas através das estatísticas de longo termo. Bons  
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Tabela 2 – Estatísticas das séries sintéticas geradas  

Posto Série 

Curto Termo Longo Termo 

Média 

(m³/s) 

Desv. 

Padrão 

(m³/s) 

Assim. 
Mín. 

(m³/s) 

Máx. 

(m³/s) 

Nº médio 

de seq. 

Nº máx. 

de seq. 

Vazões 

acum. 

médias 

(m³/s) 

Vazões 

acum. 

máx. 

(m³/s) 

Déficits 

acum. 

médios 

(m³/s) 

Déficits 

acum. 

máx. 

(m³/s) 

SB 

Histórico 34,8 12,6 1,15 14,7 80,4 3 7 86,2 187,1 4,3 29,9 

MAR(1) 34,9 12,5 1,11 15,2 78,7 4 8 101,2 213,3 4,8 31,2 

MAR(1)* 35,2 12,8 0,82 12,2 76,6 4 8 96,3 205,9 6,9 42,1 

UV 

Histórico 468,4 184,4 1,08 183,6 1127,8 3 7 1046,8 2531,8 64,7 370,6 

MAR(1) 468,4 180,7 1,00 173,3 1079,7 4 8 1284,6 2699,5 81,4 499,9 

MAR(1)* 468,7 181,5 0,73 134,5 1038,6 4 8 1219,5 2568,1 106,0 620,8 

PA 

Histórico 67,9 25,4 1,02 27,3 151,9 4 7 183,1 352,2 9,1 58,0 

MAR(1) 68,0 25,3 0,91 25,4 151,4 4 8 189,8 396,3 11,5 72,5 

MAR(1)* 69,7 26,4 0,63 19,3 150,3 4 8 188,4 400,2 19,6 106,8 

JS 

Histórico 25,9 9,5 0,97 8,4 54,5 4 6 72,1 122,1 2,7 12,3 

MAR(1) 25,9 9,4 0,84 9,6 56,2 4 7 68,7 142,0 3,6 24,1 

MAR(1)* 26,4 9,2 0,71 9,2 55,4 4 7 69,0 143,5 3,9 25,9 

RN 

Histórico 67,7 25,5 0,90 25,5 154,4 3 7 170,4 382,5 10,2 72,5 

MAR(1) 67,5 24,0 0,72 23,8 141,8 4 8 189,8 388,0 11,3 73,2 

MAR(1)* 66,1 25,4 0,29 10,7 134,6 4 8 168,5 351,3 21,3 114,3 

FM 

Histórico 9,0 3,5 1,35 3,6 22,1 4 7 26,4 44,6 1,7 7,1 

MAR(1) 9,2 3,9 1,52 3,9 24,4 4 9 26,7 57,6 1,7 9,8 

MAR(1)* 9,6 3,9 1,15 3,3 23,6 4 9 27,7 60,9 2,8 15,2 
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exemplos disso são as séries de UV e RN: para as sequências, todos os modelos superestimaram as 

durações médias e máximas. Isso sugere que eles trocaram um maior número de corridas de menor 

duração por menos corridas de maior duração. 

A exemplo das estatísticas de curto termo, o modelo MAR(1)* merece comentários 

específicos. Muito embora as métricas relacionadas com as corridas tenham ficado relativamente 

próximas ao MAR(1) e à série histórica, desvios maiores ocorreram para os déficits, sempre no 

sentido de superestimá-los. Os casos extremos são UV e RN, nos quais o modelo estimou um 

máximo déficit acumulado quase duas vezes maior do que o observado no histórico. Mais uma vez, 

isso pode ser explicado como uma consequência direta do processo de remoção da tendência linear, 

que criou um viés nas séries no sentido de subestimar as vazões. 

A última métrica a ser analisada pelos modelos é a estrutura de correlações espaciais. Para 

tanto, elaboraram-se os mapas mostrados na Figura 2, nos quais se atribuiu uma escala de cores para 

as diferentes faixas de correlação. As correlações históricas foram calculadas para o período comum 

entre as séries, de 1945 a 2005. A estrutura foi bem reproduzida pelos dois modelos, sendo que o 

único revés foi para o modelo MAR(1)* que subestimou as correlações entre PA e as outras 

estações hidrométricas. Ainda assim, considerando que a escala de correlações parte de 0,80, pode-

se dizer nenhum desses desvios foi significativo. 

 

  
Figura 2– Mapas de correlações espaciais para as séries geradas 

Os resultados exibidos confirmaram que o modelo MAR(1) é apropriado para aplicação nas 

séries anuais estudadas. Por sua vez, o uso do modelo MAR(1)* deve ser feito com cautela, visto 

que o processo de remoção do comportamento não estacionário causa diversas outras consequências 

nas séries sintéticas. Ainda, detectou-se que o modelo MAR(1)* gerou séries sintéticas com valores 

negativos em alguns casos. Dentre os diversos ensaios de Monte Carlo realizados, UV apresentou 

vazões negativas em somente 0,40% das séries, porém em RN esse índice subiu para 10%. Tal fato 

exige ainda mais atenção na utilização da técnica de remoção da tendência linear das séries. 
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CONCLUSÕES 

Através dos resultados mostrados no presente artigo ficou evidente que a utilização de 

técnicas para a remoção de tendências lineares em séries com evidências de comportamento não 

estacionário deve ser feita com cautela. Muito embora o processo escolhido para a remoção de 

tendências, por si só, seja eficiente, a aplicação das séries resultantes no modelo Markoviano de 

primeira ordem evidenciou severa subestimação no coeficiente de assimetria, além da geração de 

vazões negativas em alguns casos. Destaca-se que esse é um problema específico da assimetria, 

visto que as demais estatísticas foram adequadamente reproduzidas pelo modelo. 

À parte dos problemas encontrados com as séries sintéticas geradas pelo modelo MAR(1)*, 

cabe questionar a validade em se representar um eventual comportamento não estacionário através 

de uma tendência linear nas próprias séries históricas. Essa solução é contestada por alguns autores 

(e.g. Koutsoyiannis, 2006), devido à contradição em se considerar uma porção determinística 

(tendência linear) em um modelo estocástico. Dessa maneira, recomenda-se que outras soluções 

sejam empregadas, tais como a utilização de formulações não estacionárias (ARIMA, ver Box et al., 

2008) ou que tratem as tendências como componente estocástico do modelo (SSS, ver 

Koutsoyiannis, 2006). 
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