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RESUMO – A desagregação da chuva é utilizada por diversos pesquisadores, porém 

existem alguns questionamentos quanto a preservação das características estatísticas das 

séries de precipitação para durações sub-horárias. Assim, alguns modelos estocásticos 

que representam a chuva de forma mais realista, são utilizados como alternativa na 

simulação da precipitação para durações sub-horárias. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho foi estimar os parâmetros do modelo de Bartlett-lewis do Pulso Retangular 

Modificado (BLPRM) para o mês de janeiro, o qual apresenta elevados inídices 

pluviómetricos na cidade de Pelotas-RS. As séries de dados pluviográficas utilizadas, 

referem-se ao período de 1982 a 2015 (34 anos). A partir dos valores das lâminas 

precipitadas, foram obtidas as séries de intensidades máximas nas durações de 5, 10, 15, 

20, 30, 60, 120, 360, 720 e 1440 min. Na sequência foram constituídos os conjuntos 

estatísticos utilizados na estimativa dos seis parâmetros do modelo BLPRM. Os 

parâmetros ajustados do modelo de Bartllet Lewis do Pulso Retangular Modificado 

apresentaram diferentes resultados entre as combinações estatísticas históricas.  

 

ABSTRACT– The rainfall disaggregation is used for several researchers, however exist 

some questions about the preservation of the statistical features precipitation series for 

sub-hourly time scales. Some stochastic model represent the rain of form more realistic, 

were used as alternative  in the simulation of the precipitntion for sub-hourly time scales. 

This way, the objective this paper were estimate the parameters of the Modified Bartlett-

Lewis Rectangular Pulse Model (BLPRM) for the january, that presents high indices 

pluviometric in Pelotas-RS city. The data series rain gauge were used for a period of 1982 

a 2015 (34 years). With the blades precipitated were obteined the maxima intensy series 

in the duration of 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 360, 720 and 1440 min. In the sequence were 

consist the statistical sets used in the estimate of the six parameters of the BLPRM model. 

The parameters ajusted of the Modified Bartlett-Lewis Rectangular Pulse Model 

presented different results between the historical estatistical sets.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil apresenta uma quantidade considerável de estações de monitoramento da 

precipitação, porém são verificados alguns problemas nas séries de dados disponíveis, 

como em relação ao seu comprimento e também quanto à ocorrência de falhas. Além 

disso, é importante destacar que as séries de dados pluviográficas normalmente são curtas, 

sendo um dos motivos causadores desta escassez, provavelmente, a dificuldade na leitura 

dos pluviogramas, devido a falta de mão de obra especializada. 

No entanto, o conhecimento das precipitações intensas em uma região é 

importante para projetos de obras hidráulicas. Neste contexto, uma das aplicações desta 

variável, é a obtenção das relações de intensidade-duração-frequência, as quais são 

fundamentais para a determinação da vazão de projeto, mediante o uso de modelos 

hidrológicos de escoamento superficial, os quais fazem a transformação chuva-vazão. 

Contudo, diante da realidade brasileira em que há uma quantidade relativa de 

dados pluviométricos e, paralelamente, uma escassez de registros pluviográficos, uma das 

alternativas é a utilização de metodologias que desagreguem os dados pluviométricos em 

durações sub-horárias (Back et al., 2012). Estas metodologias vêm sendo utilizadas, 

porém ainda existem alguns questionamentos quanto a preservação das características 

estatísticas das séries de precipitação para durações sub-horárias, quando estas são 

aplicadas. Neste contexto, alguns modelos estocásticos vem sendo utilizados na 

simulação da chuva em durações sub-horárias, estes permitem a simulação da 

precipitação por meio de estatísticas históricas para posterior desagregação da chuva 

diária.  

Um dos modelos que é comumente aplicado para simulação da precipitação em 

durações sub-horárias é o modelo de Bartlett-Lewis do Pulso Retangular Modificado 

(BLPRM). Desta forma, o objetivo deste trabalho foi obter os parâmetros do modelo de 

Bartlett-lewis do Pulso Retangular Modificado (BLPRM) para o mês de janeiro, o qual 

apresenta elevados inídices pluviómetricos na cidade de Pelotas-RS, visando-se obter 

séries representativas da prepecipitação. 

 

 

 



 
 
  

2. METODOLOGIA 

 

Os dados de precipitação utilizados para a realização deste estudo referem-se ao 

período de 1982 a 2015 (34 anos consecutivos), provenientes da Estação 

Agroclimatológica, localizada na latitude 31o52’ S e longitude 52o21’ O (GRW), com 

altitude de 13,2 m. A referida estação é de responsabilidade da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em 

conjunto com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A classificação climática da 

localidade, segundo Koeppen, caracteriza a região como clima sub-tropical (ou quase 

temperado), úmido, sem estiagem (Teixeira-Gandra et al., 2011). 

Os pluviogramas foram digitalizados por meio de uma scanner portátil e, 

posteriormente, realizadas as leituras das lâminas precipitadas. A partir dos valores das 

lâminas, constitui-se as séries de precipitação nas durações de 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 

360, 720 e 1440 min. Para tanto, utilizou-se a rotina computacional desenvolvida por 

Pedrollo (2018), que funciona como interface no software Matlab. O processamento dos 

dados foi relizado por meio desta rotina computacional para o mês de janeiro. 

Para a estimativa dos parâmetros do modelo BLPRM é necessário inicialmente, 

obter as estatísticas descritivas de cada uma das séries, ou seja, para as 10 séries de 

precipitação, sendo uma para cada duração pré-estabelecida (5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 

360, 720 e 1440 min). As estatísticas estimadas foram a média, a variância, o coeficiente 

de autocorrelação de retardo 1 e a proporção de períodos secos. Na sequência foram 

constituídos os conjuntos estatísticos utilizados na estimativa dos seis parâmetros do 

modelo BLPRM. Destaca-se que o modelo BLPRM possui quatro equações e seis 

parâmetros. 

A estimativa dos parâmetros do modelo foi realizada por meio das equações 

apresentadas por Kossieris et al. (2018).  Os parâmetros , , , x,  e  foram obtidos 

para o mês de janeiro, sendo que estes podem ser aplicados na simulação da precipitação 

por meio do modelo de BLPRM e na sequência, de forma integrada, a desagregação da 

precipitação, pelo método do ajuste proporcional. 

 O parâmetro  (t-1) controla a origem das tormentas seguindo o Processo 

Poisson, sendo cada tomenta associada a um número aleatório de células,  

(adimensional) é responsável pela origem de cada célula de chuva, que ocorre segundo o 



 
 
  

Processo Poisson, sendo que a primeira célula coincide com a origem da tormenta,  

(adimensional) representa o término das origens das tormentas, x (mm t-1) corresponde 

a média das alturas de células de chuva associadas à distribuição assumida,  

(adimensional) e  (t) são parâmetros de forma e escala da distribuição, sendo que  (t-

1) auxilia na estimativa  da duração das células de chuva da distribuição, T é o intervalo 

de tempo no qual se deseja conhecer as características estatísticas da chuva. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS SÉRIES PLUVIOGRÁFICAS 

 

Na Tabela 1 estão os resultados das estatísticas históricas da precipitação da 

cidade de Pelotas, as quais foram obtidas por meio de dados pluviográficos para o período 

de 1982 a 2015. Os resultados obtidos correspondem aos dados de chuva do mês de 

janeiro, os quais foram discretizados nas durações de 5, 10, 15, 20, 30 min, 1h, 2h e 24h. 

 

Tabela 1 - Estatísticas históricas das alturas de chuva (mm) do mês de janeiro da cidade 

de Pelotas – RS, obtidas por meio dos dados pluviográficos (1982 a 2015) 

Estatísticas 

Históricas 

Janeiro 

5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1h 2h 24h 

Média (mm) 0,012 0,026 0,039 0,052 0,075 0,155 0,908 3,523 

Var (mm²) 0,024 0,082 0,166 0,260 0,494 1,409 16,205 98,339 

CAC_1 0,650 0,570 0,480 0,460 0,410 0,380 0,280 0,200 

Pd 0,690 0,690 0,690 0,680 0,690 0,670 0,610 0,490 

Var = Variância; CAC 1 = coeficiente de autocorrelação de retardo 1; Pd =proporção 

de período seco 

 

Observa-se que a lâmina média precipitada histórica cresce gradativamente para 

maiores durações, conforme era esperado, sendo que a mesma variou de 0,012 a 3,523 

mm. Em relação a variância amostral verifica-se que esta decresce de acordo com as 

durações. 

Os resultados do coeficiente de autocorrelação demonstram que este é maior para 

precipitações de pequenas durações, e consequentemente, diminui conforme aumenta a 

escala de tempo avaliada. Em relação a proporção de período secos não há uma relação 

específica quanto as durações, variando aleatoriamente, verificando-se, no entanto, que 



 
 
  

há uma diferença maior na proporção de períodos seco para a duração de 24h, 

comparativamente às demais durações. 

Os resultados das estatísticas históricas permitiram a caracterização da série de 

dados de precipitação do mês de janeiro, possibilitando a estimativa dos parâmetros do 

modelo de BLPRM.  

 

3.2 CONJUNTOS ESTATÍSTICOS  

 

Na Tabela 2 são apresentados os conjuntos estatísticos constituídos para a 

estimativa dos parâmetros do modelo BLPRM, e seus respectivos níveis de agregação 

temporal. Os conjuntos foram constituídos considerando as séries de dados de 

precipitação descretizadas. 

 

Tabela 2 - Conjuntos estatísticos utilizados na estimativa dos parâmetros do modelo 

BLPRM e seus respectivos níveis de agregação temporal. 

Conjunto Média (mm) Variância (mm2) CAC 1 PD 

A (min) 5 5 e 60 5 5, 30 e 1440 

B (min) 5 5 5 e 1440 5, 30 e 1440 

C (min) 5 5 e 15 5 5, 30 e 1440 

D (min) 5 5 5 e 15 5, 30 e 1440 

E (min) 5 

5, 10, 15, 20, 30, 

60, 120, 360, 

720 e 1440 

5, 10, 15, 20, 

 30, 60, 120, 

360, 720 e 1440 

5, 10, 15, 20,  

30, 60, 120,  

360, 720 e 1440 

CAC 1 = coeficiente de autocorrelação de retardo 1; PD  = proporção do período seco. 

 

 

Nos conjuntos A, B, C e D foram utilizadas as estatísticas históricas da duração 

de 5 min, a qual corresponde a menor duração analisada, sendo que foram determinadas 

a média, variância, o coeficiente de autorrelação de retardo 1 e a proporção de períodos 

secos para todas combinações. Porém em alguns conjuntos esta foi utilizada de forma 

combinada com outras durações. 

O conjunto E foi composto pelas estátisticas históricas de todas as durações 

analisadas. Os conjuntos A, B, C e D foram compostos pela proporção de período seco, 



 
 
  

nas durações de 5, 30 e 1440 min, as quais são, respectivamente, correspondentes às 

durações mínima, média e máxima. 

Nos conjuntos A e C foram utilizadas para o cálculo da variância, as alturas de 

chuva de 5 e 60 min, 5 e 15 min, respectivamente. Enquanto que para os conjuntos B e 

D, foram utilizados os valores do coeficiente de retardo 1, correspondentes às durações 

de 5 e 1440 min, 5 e 15 min. respectivamente. 

Encontram-se na literatura trabalhos como o de Khaliq e Cunane (1996), Teixeira-

Granda (2014) e Hanaish et al. (2011), que utilizaram diversas combinações estatísticas 

para o ajuste dos seis parâmetros do modelo BLPRM, de tal forma que a série simulada 

preserve adequadamente as estatísticas das séries históricas. 

Entretanto, não há um consenso na literatura sobre o conjunto estatístico capaz de 

representar de forma mais adequada as características da série histórica de precipitação, 

e que consequentemente, deva ser utilizado na estimativa dos parâmetros do modelo de 

BLPRM. Desta forma, destaca-se a impotância da análise de diferentes conjuntos 

estatísticos com base em diferentes duações, para cada localidade. 

No trabalho de Khaliq e Cunane (1996), os autores ajustaram os parâmetros do 

modelo BLPRM para os dados de chuva da localidade de Valentia e Shannon (Irlanda), 

para os níveis de agregação de 1h, 6h, 12h e 24h. Foram avaliados cinco conjuntos 

estatísticos distintos, cujos valores dos erros médios quadráticos obtidos entre as séries 

históricas e simuladas, demonstraram que a combinação que apresentou uma maior 

preservação das características das séries históricas de precipitação foi aquela composta 

pelas estatísticas média, variância, coeficiente de autocorrelação de retardo 1 e proporção 

de períodos secos, para todos os níveis de agregação temporal utilizados.  

Na realização do ajuste dos parâmetros foram utilizados os conjuntos estatísticos 

A, B, C, D e E, os quais foram apresentados anteriormente. 

 

3.3 PARÂMETROS ESTIMADOS DO MODELO BLPRM 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados dos parâmetros do modelo BLPRM, os quais 

foram ajustados a partir dos dados históricos de precipitação da cidade de Pelotas, para o 

período de 1982 a 2015, para o mês de janeiro. O ajuste dos parâmetros foi realizado com 

base nos conjuntos estatísticos definidos como representativos dos dados observados. 



 
 
  

 

Tabela 3 - Parâmetros do modelo BLPRM ajustados a partir dos dados históricos de 

precipitação da cidade de Pelotas, para o período de 1982 a 1998, por meio das 

combinações estatísticas A, B, C, D, E. 

Janeiro 

Combinações λ (∆t-1) υ   µx (mm ∆t-1) α (t) ϕ t) 

A (min) 0,00247 0,612 0,256 1,140 1,95 0,0414 

B (min) 0,00245 0,902 0,103 1,240 2,15 0,0238 

C (min) 0,00243 1,158 0,197 1,175 2,41 0,0438 

D (min) 0,00246 1,019 0,164 1,207 2,27 0,0372 

E (min) 0,00350 0,965 0,139 1,113 2,15 0,0423 

 = parâmetro que governa o tempo de origem das tormentas (t-1);  = parâmetro 
responsável pela simulação do tempo de origem das células de chuva associados às 

tormentas (adimensional);  = parâmetro usado na simulação do tempo em que não mais 

se originam células de chuva (adimensional); x = parâmetro que representa a média das 

alturas de células de chuvas associadas às tormentas (mm t-1);  e  = parâmetros de 

forma e escala (t), usados para simular , que auxilia na estimativa da duração das 
células de chuvas. 

 

Verifica-se que o ajuste do parâmetro λ resultou em valores semelhantes, para a 

maioria dos conjuntos analisados, sendo que somente o conjunto E, apresentou uma 

diferença maior quando comparado aos demais. 

O parâmetro υ apresentou uma maior variação em relação aos valores ajustados 

para cada uma das combinações estatísticas, o que possivelmente pode estar associado a 

maior sensibilidade deste parâmetro, segundo Khaliq e Cunnane (1996). 

Os resultados do parâmetro  apresentaram valores distintos para todos os 

conjuntos estatísticos utilizados, sendo que para o conjunto A, o valor obtido foi 

considerado o mais discrepante. 

O ajuste do parâmetro µx, de modo geral, resultou em valores semelhantes entre 

os conjuntos estatísticos avaliados, sendo que foram verificadas maiores variações apenas 

para os conjuntos B e D. Em relação ao parâmetro α também constatou-se uma pequena 

variação entre os resultados do ajuste. 

O parâmetro ϕ demonstrou uma maior diferença entre os valores ajustados, sendo 

que o conjunto B foi o que apresentou uma maior discrepância em relação as demais 

combinações estatísticas. 



 
 
  

Os resultados permitem verificar que os parâmetros ajustados do modelo de 

Bartllet-Lewis do Pulso Retangular Modificado apresentaram diferentes resultados entre 

as combinações estatísticas históricas utilizadas. Desta forma, constate-se que o conjunto 

estatístico interfere diretamente na estimativa dos parâmetros do modelo de BLPM, 

confirmando que é necessário o estabelecimento destas combinações e análise dos 

parâmetros para cada localidade. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os parâmetros ajustados do modelo de Bartllet-Lewis do Pulso Retangular 

Modificado apresentaram diferentes resultados entre as combinações estatísticas 

históricas utilizadas. Desta forma, conclui-se que o conjunto estatístico interfere 

diretamente na estimativa dos parâmetros do modelo de BLPRM para o mês janeiro na 

cidade de Pelotas. 

Em estudo posterior, os parâmetros obtidos para cada uma das combinações serão 

utilizados para simulação e desagregação da precipitação por meio do modelo BLPRM, 

sendo que após o processamento das séries será definido o conjunto que preserva 

adequadamente as características das lâminas precipitadas. 
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