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RESUMO -- A região da Serra do Mar no Estado de São Paulo apresenta-se com uma grande 
importância estratégica tanto na questão econômica, quanto na questão ambiental. Essa região 
frequentemente é afetada por eventos hidrometeorológicos extremos que trazem muitos prejuízos à 
população local. O modelo Distributed Hydrology Soil Vegetation Model (DHSVM), modelo 
fisicamente baseado e distribuído, foi aplicado à bacia do Rio Bocaina, localizada na Serra do Mar 
no Estado de São Paulo. O acoplamento entre modelos atmosféricos e hidrológicos tem se 
apresentado com uma importante ferramenta na previsão de eventos severos. Este trabalho tem 
como objetivo avaliar alterações das respostas do modelo hidrológico com relação à aplicação de 
uma técnica de downscaling nos campos de temperatura e precipitação das simulações atmosféricas 
realizadas com o modelo Eta. O modelo atmosférico foi executado com uma resolução horizontal 
de 10 km e a técnica de downscaling foi aplicada para aumentar a resolução para 2 km. Já o modelo 
hidrológico foi executado com uma resolução horizontal de 100 m. Os resultados apontaram que os 
erros na previsão do campo de precipitação do modelo atmosférico apresentam um impacto muito 
maior sobre as simulações hidrológicas do que a aplicação de técnicas de downscaling. 

ABSTRACT -- Serra do Mar is an important and strategic region in São Paulo state –Brazil, due to 
the need to promote sustainable development and to shelter remaining portions of Mata Atlantica  
and also for presenting economic importance as it links big cities to the Atlantic Ocean. This region 
is frequently affected by extreme events which cause  losses to local inhabitants. 
The physically distributed hydrologic model DHSVM (Distributed Hydrology Soil Vegetation 
Model) was applied to Bocaina river watershed located in Serra do Mar at São Paulo State. 
Coupling atmospheric models to hydrologic models is an important tool to predict severe disasters, 
although the main challenge in coupling these models is to solve incompatibilities among the units, 
and between the spatial and temporal scales. 
This work aims to evaluate changes in the hydrologic model answers related to the application of a 
downscaling technique in temperature and precipitation fields on the atmospheric model ETA 
simulations.  The atmospheric model was applied with a 10km horizontal resolution and a 
downscaling technique was applied to bring the resolution to 2km, while the hydrologic model was 
applied with a 100m horizontal resolution. 
The results show that the differences in estimating the precipitation field by the atmosfheric model 
provoke greater impacts on hydrologic simulations results than applying the downscaling technique. 
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XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2

1. INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência de chuvas intensas, enxurradas e enchentes na Serra do Mar no Estado de São 

Paulo tem um grande impacto nas atividades sócio-econômicas dessa região. Previsões do tempo 

confiáveis são necessárias para amenizar os desastres causados por esses eventos extremos. O alerta 

da aproximação de uma forte tempestade, por exemplo, pode oferecer aos habitantes locais, tempo 

suficiente para que medidas de segurança sejam tomadas. O completo entendimento e representação 

do ciclo hidrológico auxilia no planejamento e gestão de recursos hídricos, que são fundamentais 

para diversos aspectos da vida humana, como a produção agrícola e industrial, controle de cheias, 

produção de energia elétrica, abastecimento à população entre outros. Entretanto, o escoamento da 

água na superfície terreste, que tem importância fundamental no ciclo hidrológico, não é 

representado adequadamente pelos modelos atmosféricos.  

O acoplamento de modelos atmosféricos e hidrológicos apresenta-se como um ferramenta 

bastante útil na descrição mais completa do ciclo hidrológico, podendo ser utilizado para a 

operacionalização de reservatórios, previsão de enchentes, entre muitas outras aplicações. 

O acoplamento de um modelo atmosférico de alta resolução com um modelo hidrológico 

distribuído aplicado à região da Serra do Mar no Estado de São Paulo é o principal objetivo deste 

trabalho, no sentido de promover uma ferramenta de alerta de eventos severos que possam vir a 

trazer prejuízos à população da região. O principal desafio encontrado no acoplamento de modelos 

hidrológicos e atmosféricos é a solução de problemas de incompatibilidade de unidades, de escalas 

temporais e espaciais. Enquanto os modelos atmosféricos operam com uma resolução horizontal 

desde dezenas a centenas de quilômetros, os modelos hidrológicos distribuídos são executados a 

escalas muito menores, desde alguns metros a centenas de metros. Técnicas de desagregação são  

utilizadas para adequar as escalas. 

Os objetivos deste trabalho fazem parte do Projeto Temático FAPESP “Estudos da 

Previsibilidade de Eventos Meteorológicos Extremos na Serra do Mar”. 

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

 

A micro-bacia do Rio Bocaina, com uma área de drenagem 251,36 km2, faz parte da bacia do 

Rio Paraíba do Sul, que possui uma área de drenagem de 55.300 km2. O Rio Bocaina tem um 

comprimento de aproximadamente 30 km e deságua no Rio Paraíba do Sul no município de 

Cachoeira Paulista, em seu curso médio-superior. 
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A bacia está localizada nos munícipios de Cachoeira Paulista e Silveiras. Sob o aspecto 

visual, a região da Bacia da Bocaina está praticamente toda devastada com algumas porções 

remanescente de Mata Atlântica já alterada. A paisagem predominante é de pastagens e o relevo 

forma o conhecido mar de morros. A Figura 1 apresenta a localização e delimitação da bacia de 

estudo a e localização das estações de monitoramento meteorológicas (PCD's) e hidrológicas com 

dados recentes e adequados à aplicação ao modelo DHSVM. 

 
Figura 1 - Localização da bacia de estudo e das estações de monitoramento. 

 

As estações meteorológicas de Cachoeira Paulista e Silveiras, cujos dados serão utilizados 

neste trabalho, são do Instituto Nacional de Pesquisas Espacias (INPE) e a estação hidrológica, 

localizada no rio Bocaina, é da Agência Nacional de Águas (ANA). 

 

3. MODELOS ATMOSFÉRICO E HIDROLÓGICO 

 

O modelo atmosférico a ser utilizado neste trabalho é o modelo regional Eta (Mesinger et al. 

(1988); Black (1994)), que recebeu esta denominação devido à coordenada vertical eta (Mesinger 

(1984)). Esse modelo foi desenvolvido pela Universidade de Belgrado em conjunto com o Instituto 

de Hidrometeorologia da Iugoslávia, e se tornou operacional no National Centers for 

Environmental Prediction (NCEP) em 1993. Em 1996 foi instalado no Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) com a finalidade de complementar a previsão numérica de 

tempo realizada desde o início de 1995 com o modelo de circulação global atmosférico. Atualmente 

ele é executado operacionalmente por esse centro e em outros países como os Estados Unidos, 

Grécia, África do Sul, Argentina, Peru e Iugoslávia. Um modelo regional, devido a sua maior 
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resolução, propõe-se a prever com maiores detalhes do que um modelo global, fenômenos 

associados a frentes, orografia, brisas marítimas, tempestades severas, etc. Entretanto, por causa da 

sua área limitada, necessita de condições laterais de contorno providas pelo modelo global, cujo 

domínio compreende todo o globo. 

Vários trabalhos têm sido realizados utilizando o modelo Eta aplicado à América do Sul. 

Chou et al. (2000) aplicaram o modelo regional Eta para previsões estendidas, Bustamante et al. 

(2005) fizeram uma avaliação da previsibilidade do modelo, Chou et al. (2002) fizeram a validação 

do modelo Eta acoplado a um modelo de interação superfície-atmosfera, entre outros. 

O modelo Eta é vantajoso por tratar adequadamente os problemas numéricos em regiões com 

inclinação topográfica elevada e com alta resolução espacial, uma característica importante para a 

nossa região de estudo, a Serra do Mar no Estado de São Paulo. Este modelo é também adequado 

para estudos de fenômenos atmosféricos de mesoescala, pois inclui os processos de microfísica de  

nuvens, os fluxos de água e energia à superfície com diferentes tipos de cobertura vegetal e tipos de 

solo, e efeitos não-hidrostáticos. O emprego de maior resolução espacial para detectar os fenômenos 

extremos de chuva requer maior detalhamento da topografia e vegetação. Em regiões de topografia 

complexa, erros associados à coordenada vertical sigma, utilizada na maioria dos modelos 

numéricos, são realçados. 

As variáveis prognósticas fornecidas pelo modelo Eta são temperatura, umidade específica, 

componentes do vento, pressão à superfície, energia cinética turbulenta e conteúdo de água líquida 

(hidrometeoros de nuvens). 

O Distributed Hydrology Soil Vegetation Model (DHSVM) é o modelo hidrológico a ser 

utilizado neste trabalho. Ele é um modelo distribuído, fisicamente baseado, que representa os efeitos 

da topografia, solo e vegetação nos fluxos de água de uma bacia hidrográfica. Esse modelo 

começou a ser desenvolvido no começo da década de 1990 por Mark Wigmosta na Universidade de 

Washington.  

Posteriormente, muitas outras pessoas dessa universidade e do Pacific Northwest National 

Laboratory contribuíram para o desenvolvimento do modelo. 

Esse modelo pode ser aplicado em bacias de até 10.000 km2 com um passo de tempo inferior 

ao diário e um período de vários anos. Sua aplicação deu-se predominantemente nas bacias 

localizadas nas montanhas do noroeste dos Estados Unidos. Esse fato torna-se muito relevante uma 

vez que a nossa área de interesse de estudo é a Serra do Mar.  

O código do DHSVM, desenvolvido em linguagem C, é disponibilizado pela Universidade de 

Washington e pode ser executado no sistema operacional LINUX. 

O modelo DHSVM já foi utilizado em diversas atividades de pesquisa envolvendo 

modelagem e análises hidrológicas, interações entre clima e hidrologia, impactos potenciais da 
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mudança climática nos recursos hídricos, acoplamento com modelo atmosférico de mesoscala, 

transporte de sedimentos e efeitos de mudanças da cobertura vegetal. 

A descrição detalhada do modelo está apresentada nos artigos de Wigmosta et al. (1994) e 

\Wigmosta et al. (2002). 

A discretização da bacia hidrográfica a ser modelada é feita dividindo-a em grades (células) 

computacionais, com uma resolução horizontal tipicamente entre 10 e 150 metros, centradas nos 

nós do modelo digital do terreno (MDT). A resolução a ser utilizada neste trabalho é de 100 metros 

que, de acordo com a literatura, parece ser adequada ao tamanho da bacia a ser estudada. 

A caracterização da topografia é utilizada no controle da radiação solar absorvida, 

precipitação, temperatura do ar e na direção do movimento da água. As características da vegetação 

e as propriedades do solo são designadas para cada célula e essas propriedades podem variar ao 

longo da bacia. Em cada passo de tempo, o modelo fornece soluções simultâneas das equações de 

balanço de água e energia para cada grade computacional. As grades são hidrologicamente 

interligadas através de escoamento lateral superficial e sub-superficial (Figura 2). 

 
Figura 2 - Representação esquemática da discretização e fluxos calculados pelo modelo DHSVM. 

Fonte: Wigmosta et al. (2002). 
 

O modelo DHSVM apresenta módulos para o cálculo de interceptação, acumulação e 

derretimento de neve, evapotranspiração, movimento da água em solo não saturado, escoamento 

sub-superficial em solo saturado, escoamento superficial e escoamento em canais. 

 

4. ACOPLAMENTO 

 

Nos modelos atmosféricos de mesoescala, a representação dos processos hidrológicos 

geralmente é feita através dos esquemas de transferência solo-vegetação-atmosfera (SVAT), que 

são responsáveis pelas condições de contorno na fronteira inferior. Especificamente, os SVAT's 

realizam o particionamento da energia disponível na superfície entre os fluxos de calor sensível, 
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calor latente e fluxo de calor no solo e o particionamento da água disponível em forma de 

precipitação entre as componentes do escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo, 

definindo o estado de armazenamento de água no solo (Araújo (2006). Esses esquemas, entretanto, 

negligenciam a distribuição lateral de água no solo e seus efeitos no reservatório subterrâneo 

podendo causar subestimativas da umidade do solo nos vales e superestimativa nas regiões de 

montanha (Mölders e Raabe (1997)). O acoplamento com modelos hidrológicos tem se mostrado 

uma ferramenta muito útil para inserir o efeito do escoamento lateral de água no solo e na 

superfície. Os esquemas SVAT's apresentam-se como a interface no acoplamento de modelos 

atmosféricos e hidrológicos. 

A consideração do escoamento lateral requer a incorporação dos efeitos das heterogeneidades 

espaciais devido à topografia, geologia, tipos de solo, tipos de cobertura vegetal e precipitação que 

operam nas diferentes variáveis hidrológicas, em diferentes escalas espaciais e temporais.  

A inconsistência da parametrização dos processos físicos entre os modelos atmosféricos e 

hidrológicos, problemas de compatibilidade numérica e recursos computacionais limitados têm 

restringido a aplicação de acoplamentos em duas direções (Bindlish e Barros (2000)), os quais são 

caracterizados pelo uso de dados do modelo atmosférico no modelo hidrológico e vice-versa. Com 

isso, os acoplamentos unidirecionais, onde os dados de saída do modelo atmosférico são usados 

como entrada do modelo hidrológico, têm se apresentado como uma ferramenta satisfatória na 

previsão de eventos severos. 

O principal desafio encontrado no acoplamento de modelos hidrológicos e atmosféricos é a 

solução de problemas de incompatibilidade de unidades, de escalas temporais e espaciais. Enquanto 

os modelos atmosféricos operam desde dezenas a centenas de quilômetros, os modelos hidrológicos 

distribuídos são executados a escalas muito menores, desde alguns metros a centenas de metros. A 

Figura 3 apresenta os intervalos de escalas em que ocorrem os processos de natureza 

hidrometeorológica. 

Atualmente, com o aumento da resolução dos modelos atmosféricos, há uma maior 

aproximação das escalas espaciais desses com os modelos hidrológicos. Entretanto, existe ainda a 

necessidade de desagregação dos dados que estão numa resolução mais baixa (modelos 

atmosféricos) para uma mais alta (modelos hidrológicos), o que na literatura chama-se de 

downscaling. O contrário também faz-se necessário quando existe um acoplamento em duas 

direções, o que na literatura é conhecido por upscaling. O objetivo principal desse trabalho é 

realizar o acoplamento em uma direção, ou seja, o modelo hidrológico receberá as previsões do 

modelo atmosférico. 
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Figura 3 - Intervalos de escalas em que ocorrem os processos naturais de natureza 

hidrometeorológica. Fonte: Buchholz (2001). 
 

Muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos no sentido de promover o acoplamento de 

modelos atmosféricos e hidrológicos e, com isso, possibilitar o alerta de catástrofes naturais bem 

como o gerenciamento de recursos hídricos. Esses trabalhos, entretanto, divergem de acordo com o 

objetivo de estudo e da escala dos modelos utilizados. A maior parte dos trabalhos apresenta 

acoplamentos de modelos climáticos com modelos hidrológicos de macro-bacias. Acoplamentos 

com modelos atmosféricos de previsão do tempo de alta-resolução com modelos hidrológicos 

distribuídos são apresentados em trabalhos bem mais recentes. 

A forma de acoplamento e os modelos a serem acoplados dependem do tipo do problema e 

das características da bacia estudada. O grau de acoplamento possível depende do tipo dos modelos 

a serem acoplados (Mölders e Rühaak (2002)). 

 

4.1 Desagregação proposta 
 

As variáveis prognósticas do modelo atmosférico que servirão de entrada ao modelo 

hidrológico são a temperatura do ar, velocidade do vento, umidade relativa, precipitação, radiação 

incidente de ondas curtas e longas. 

O método de desagregação da precipitação a ser utilizado neste estudo é o proposto por 

Mölders e Rühaak (2002). A Figura 4 mostra a representação esquemática do método de 

desagregação explícito. 
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Figura 4 - Representação esquemática de uma grade e as sub-grades do modelo atmosférico.  

Áreas com diferentes tons de cinza representam diferentes tipos de vegetação.  
Fonte: Mölders e Raabe (1997). 

 

Baseado no fato de que em geral a precipitação aumenta com a elevação, devido a efeitos 

orográficos (Kruk et al. (2006)), a desagregação proposta por Mölders e Rühaak (2002) é dada por: 
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sendo N o número de sub-grades em cada grade.  

Para o campo da temperatura, a desagregação proposta leva-se em conta a taxa de decaimento 

da temperatura com a altitude, zTT ∂−∂=Γ /  [K/km]. Para condições de umidade relativa superior à 

98%, quando a atmosfera pode ser considerada saturada, foi utilizada a taxa de decaimento de -

0,006 K/m, e para umidades inferiores à 80%, -0,010 K/m. Entre 80 e 98% foi utilizada uma função 

linear entre -0,010 K/m e -0,006 K/m. A desagregação proposta para a temperatura é dada por: 

( ) TzzT atmialtTi +−Γ= ,  (3)

sendo T [K] a temperatura e zatm [m] a altitude de grade do modelo atmosférico, e Ti a temperatura 

de sub-grade no modelo hidrológico. 

Como o campo de umidade não apresenta uma taxa de variação linear como o da temperatura, 

não foi feita a desagregação do mesmo. O campo de vento também não foi alterado, uma vez que 

sua complexidade é muito grande e a tentativa de se fazer uma desagregação poderia imbutir ainda 

mais erros. 
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Como os dados de radiação de ondas longas incidente são estimados e como os dados de 

radiação de ondas curtas variam muito espacialmente, afetados pela presença de nuvens, esses 

campos também não serão alterados. 

 

4.2 Eventos severos escolhidos como estudo de caso 
 

Para testar o sistema de acoplamento proposto, este foi aplicado para dois eventos extremos 

ocorridos na região. 

A base de dados disponível, sem grandes lacunas de informações, das estações 

meteorológicas de Silveiras e Cachoeira Paulista, bem como da estação hidrológica do Rio Bocaina, 

compreende o período de 20/09/2000 a 30/05/2005. Buscando-se trabalhar com eventos mais 

recentes e fenômenos de maiores escalas, foi escolhido um episódio de uma Zona de Convergência 

do Atlântico Sul (ZCAS) ocorrido na segunda quinzena de fevereiro de 2004 e um episódio de uma 

frente fria ocorrido em julho de 2004. Esses eventos também estão sendo estudados sob outros 

aspectos (microfísica de nuvens e previsão por conjuntos) no Projeto Temático “Estudos da 

Previsibilidade de Eventos Meteorológicos Extremos na Serra do Mar”. 

Buscou-se trabalhar com fenômenos de grandes escalas pois estes perduram por um maior 

tempo e sobre uma região mais ampla do que os fenômenos de pequenas escalas. As previsões dos 

modelos atmosféricos costumam ser mais precisas para os fenômenos de grandes escalas. 

 

20 a 26 de fevereiro de 2004 
 

Segundo o Boletim Climanálise do CPTEC, as chuvas apresentaram-se acima da média 

histórica em grande parte do Brasil no mês de fevereiro de 2004. Na Região Nordeste, houve uma 

diminuição das chuvas durante a segunda quinzena. Por outro lado, as chuvas aumentaram no norte 

de São Paulo e no sul de Minas Gerais, em relação ao mês de janeiro. 

O avanço das frentes frias e a configuração dos dois episódios de ZCAS colaboraram para a 

ocorrência de chuvas nesse mês. No norte de São Paulo e em grande parte de Minas Gerais, os 

totais acumulados superaram os 300 mm. Com exceção de pequena área no triângulo mineiro e no 

sudoeste de São Paulo, os valores acumulados estiveram acima da média histórica em quase toda a 

Região. 

 O primeiro episódio de ZCAS foi observado entre os dias 07 e 11 e favoreceu o aumento da 

atividade convectiva principalmente sobre o norte da Região Centro-Oeste, a fronteira de Minas 

Gerais com a Bahia e o Espírito Santo. O segundo episódio afetou grande parte do interior do 

Brasil, a divisa entre Minas Gerais e São Paulo e o centro-sul do Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 

24. 
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No campo de divergência em altos níveis, destacou-se a região de divergência de umidade 

sobre a ZCAS, característica destes episódios. Ressalta-se, também, a área de intensa convergência 

em baixo níveis ao longo da banda de nebulosidade associada à ZCAS. 

Em altos níveis, verificou-se a persistência da Alta da Bolívia e do Vórtice do Nordeste, 

condições médias que colaboraram para o padrão estacionário da ZCAS. 

 

15 a 21 de julho de 2004 
 

De acordo com o mesmo Boletim Climanálise, no mês de julho de 2004 choveu acima da 

média histórica em grande parte do país. De modo geral, os maiores totais de chuva estiveram 

associados à passagem de sistemas frontais sobre as Regiões Sul e Sudeste e à propagação de 

distúrbios ondulatórios de leste no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Por outro 

lado, foram notados desvios negativos de precipitação principalmente em áreas no norte da Região 

Norte, no leste da Bahia, no sudeste de Santa Catarina e em grande parte do Rio Grande do Sul. 

Em julho, destacou-se atuação de uma frente fria, no início da segunda quinzena do mês, que 

se deslocou para latitudes mais ao norte e favoreceu o aumento da convergência de umidade na 

faixa litorânea do Nordeste do Brasil. 

Esse sistema frontal atuou entre os dias 14 e 15 no interior e litoral do Rio Grande do Sul. No 

período de 14 a 21, percorreu toda a faixa litorânea do Brasil, isto é, o litoral das Regiões Sul, 

Sudeste e parte da Região Nordeste. A análise das imagens de satélites e cartas sinóticas das 12:00 

TMG mostrou que o sistema frontal posicionou-se sobre o oceano a partir do dia 22, porém 

continuou afetando, com aumento de nebulosidade, a faixa leste da Região Nordeste. A partir do dia 

24, um sistema de baixa pressão, ao interagir com o sistema frontal no oceano, voltou a organizá-lo, 

fazendo com que o mesmo se mantivesse bem próximo ao litoral nordestino até o dia 27. Ressalta-

se a grande extensão alcançada pela massa de ar frio continental que atuou na retaguarda deste 

sistema frontal. 

 

5. RESULTADOS 

 

O modelo atmosférico Eta foi executado para os dois eventos severos escolhidos como estudo 

de caso, fevereiro e julho de 2004 (Seção 4.2), em duas resoluções horizontais, 10 e 2 km. Para a 

resolução de 10 km o modelo foi executado no modo hidrostático, com 211 x 385 pontos de grade, 

38 níveis na vertical, passo de tempo de integração de 20 segundos e com o esquema de 

parametrização da precipitação convectiva de Betts-Miller. A resolução de 2 km foi executada no 

modo não-hidrostático, com 211 x 385 pontos de grade, 50 níveis na vertical, passo de tempo de 
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integração de 4 segundos e também com o esquema de parametrização da precipitação convectiva 

de Betts-Miller. 

As variáveis prognósticas do modelo atmosférico que servirão de entrada ao modelo 

hidrológico são a temperatura do ar, velocidade do vento, umidade relativa, precipitação, radiação 

incidente de ondas curtas e longas. Como as simulações hidrológicas feitas com o modelo DHSVM 

são mais sensíveis às variações do campo de precipitação, as Figuras 5(a), 5(b), 6(a) e 6(b) 

apresentam os resultados dessa variável, obtidos das simulações feitas com o modelo Eta para os 

casos e resoluções estudados. 

 
Figura 5 - Resultado do campo de precipitação acumulada simulada com o modelo Eta no período 

de 20 a 26 de fevereiro de 2004. Polígono em vermelho representa a localização da bacia de estudo, 
círculo preto, localização da estação hidrológica, círculo laranja, estação meteorológica de Silveiras 

e círculo verde, estação meteorológica de Cachoeira Paulista. 
 

Pode-se observar por essas figuras que para o caso de fevereiro de 2004 houve um aumento 

da precipitação prevista com o aumento da resolução sobre a área de interesse. Nesse período, as 

precipitações observadas nas PCD's de Cachoeira Paulista e Silveiras foram de 142 e 113,15 mm, 

respectivamente. Nota-se que para a previsão com resolução de 10 km houve uma superestimativa 

da precipitação próximo à PCD de Cachoeira Paulista e uma boa previsão próximo à estação de 

Silveiras. Já para a resolução de 2 km, houve uma superestimativa da precipitação próximo às duas 

PCD's. 

Já para o caso de julho, houve uma redução da precipitação com o aumento da resolução do 

modelo atmosférico. O padrão das chuvas manteve-se com o aumento das resoluções. Para esse 

período, as precipitações observadas nas PCD's de Cachoeira Paulista e Silveiras foram de 47,25 e 

45,5 mm, respectivamente. Pode-se observar que para as previsões com resolução de 10 km, houve 
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uma superestimativa da precipitação próximo à PCD de Cachoeira Paulista. Para a resolução de 

2km, os valores parecem bastante coerentes próximos às estações. 

 

 
Figura 6 - Resultado do campo de precipitação acumulada simulada com o modelo Eta no período 
de 15 a 21 de julho de 2004. Polígono em vermelho representa a localização da bacia de estudo, 

círculo preto, localização da estação hidrológica, círculo laranja, estação meteorológica de Silveiras 
e círculo verde, estação meteorológica de Cachoeira Paulista. 

 

5.1 Desagregação do modelo Eta 
 

Para ilustrar os efeitos da desagregação, as Figuras 7(a), 7(b), 8(a) e 8(b) apresentam os 

resultados dos campos de temperatura e precipitação, respectivamente, da previsão de 23 de 

fevereiro de 2004, 21:00, horário local. A metodologia de desagregação foi aplicada para os campos 

de precipitação e temperatura em cada uma das saídas da previsão do modelo Eta, ou seja, nos 

períodos estudados, a cada 3 horas. 

 
Figura 7 - Desagregação do campo de temperatura, da previsão do modelo Eta para  

23 de fevereiro de 2004, 21:00, horário local. 
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\begin{figure}[!h] 

Figura 8 - Desagregação do campo de precipitação, da previsão do modelo Eta para  
23 de fevereiro de 2004, 21:00, horário local. 

 

Observa-se pelas figuras 7(a) e 7(b) que houve um aumento da temperatura nas porções mais 

baixas da bacia (oeste, noroeste), enquanto houve uma redução da temperatura nas partes mais altas 

(leste, sudeste). Na porção leste por exemplo, a temperatura passou de 16-17oC para 12-14oC, com 

alguns valores de subgrade de 10-12oC. Essa grande diferença pode ser explicada pela discordância 

da topografia do modelo Eta, com resolução de 10 km, e a topografia de 2 km gerada a partir dos 

dados do SRTM2, com resolução de 90 m, as quais foram utilizadas como parâmetros da 

desagregação da temperatura (Equação 3). As Figuras 9(a) e 9(b) apresentam essas diferenças. Na 

porção leste por exemplo, na topografia de 10 km, as altitudes variam entre 1000 e 1250 m, 

enquanto que na resolução de 2 km, entre 1500 e 1750, podendo em algumas subgrades chegar a 

2000 m. 

 

 
Figura 9 - Diferença entre a topografia utilizada na previsão do modelo Eta com resolução de 10 km 

e a topografia de 2 km gerada a partir dos dados do SRTM2, 2006. 
 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 14

Para o campo de precipitação, os valores de cada sub-grade foram calculados pelo valor da 

precipitação na grade correspondente, ponderado pela altitude da sub-grade (Equação 1). Observa-

se pelas Figuras 8(a) e 8(b), que para uma determinada grade, os valores foram majorados onde as 

altitudes de sub-grade se apresentaram maiores, e minorados para altitudes de sub-grade menores. 

As figuras 10 e 11 apresentam os resultados das vazões simuladas pelo modelo hidrológico 

DHSVM, tendo como entrada, dados das estações metereológicas (PCD's) de Cachoeira Paulista e 

Silveiras, dados do modelo Eta com resolução de 10 e 2 km, e com dados da desagregação 

(downscaling) das simulações do modelo Eta de 10 km para 2 km. 

Vale a pena ressaltar que as vazões observadas são médias de duas leituras diárias, uma às 

7:00 e a outra às 17:00. Portanto, picos de vazão que ocorrem fora desses horários não são medidos. 

Já as vazões simuladas com o modelo DHSVM, uma vez que o passo de tempo é de três horas, são 

as médias das vazões das 6:00 e 18:00. 

 

 
Figura 10 - Simulações das vazões com o modelo DHSVM tendo com o entrada, dados das PCD's 
de Cachoeira Paulista e Silveiras, dados do modelo Eta com resolução de 10 e 2 km, e com dados 
da desagregação das simulações do modelo Eta de 10 km para 2 km, para o período de 20 a 26 de 

fevereiro de 2004. As precipitações representam a média na bacia, acumuladas em 3 horas. 
 

De acordo com a Figura 10, a vazão que mais se aproximou da observada, foi a que resultou 

da simulação do modelo hidrológico tendo como dados de entrada os observados nas PCD's. A 

diferença entre a vazão simulada e observada é decorrente de erros numéricos, de simplificações 

físicas inerentes à modelagem, da diferença entre os horários de leituras e de saída do modelo, mas 

principalmente devido ao campo de precipitação utilizado como entrada. Este campo foi gerado em 

cada ponto de grade do modelo hidrológico pela precipitação proporcional ao inverso da distância à 

cada uma das PCD's. Como a distância entre as duas estações é relativamente grande e devido à 
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grande variedade espacial da precipitação, o campo gerado não condiz com a realidade. Uma rede 

mais densa de monitoramento, com estações no interior da bacia, seria necessária para se obter 

melhores resultados. 

 

 
Figura 11 - Simulações das vazões com o modelo DHSVM tendo com o entrada, dados das PCD's 
de Cachoeira Paulista e Silveiras, dados do modelo Eta com resolução de 10 e 2 km, e com dados 
da desagregação das simulações do modelo Eta de 10 km para 2 km, para o período de 15 a 21 de 

julho de 2004. As precipitações representam a média na bacia, acumuladas em 3 horas. 
 

Ainda de acordo com essa figura, podemos observar que as vazões simuladas, alimentadas 

pelo modelo Eta com resolução de 10 km, apresentaram-se mais próximas às observadas do que as 

vazões alimentadas com o modelo Eta com resolução de 2 km. Isso deve-se principalmente à maior 

quantidade de precipitação média na bacia gerada por este em relação aquele, como pode-se 

observar na parte superior da figura. Em relação à precipitação observada nas PCD's o modelo Eta, 

nas ambas resoluções, apresentou uma superestimativa nos cinco primeiros dias de simulação e uma 

subestimativa nos últimos dois dias. Observa-se também que a desagregação do modelo Eta de 10 

km para 2 km não apresentou impacto significativo nas vazões simuladas pelo modelo DHSVM. 

Já para o período de julho de 2004, de acordo com a Figura 11, a vazão que mais se 

aproximou da observada foi a resultante da sumulação do modelo DHSVM alimentado com a saída 

do modelo Eta 10 km. A vazão resultante do modelo alimentado com os dados das PCD's 

apresentou-se ligeiramente inferior à primeira, porém com uma correlação maior com os dados 

observados. Já a simulação feita com o modelo Eta com resolução de 2 km apresentou-se 

novamente como a mais distante dos dados observados. A desagregação do modelo Eta de 10 km 

para 2 km também não alterou significativamente os resultados das vazões simuladas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O acoplamento de modelos atmosféricos e hidrológicos apresenta-se com uma ferramenta 

importante na previsão e alerta de eventos severos. 

A compatibilização de escalas espaciais e temporais apresenta-se como um desafio no 

acoplamento de modelos atmosféricos e hidrológicos. 

Resultados das simulações de vazões do modelo hidrológico, tendo como dados de entrada 

simulações do modelo atmosférico, são fortemente dependentes da qualidade das previsões do 

campo de precipitação. 

Observou-se que quando o modelo atmosférico superestimou (subestimou) a precipitação, 

houve uma superestimativa (subestimativa) na vazão simulada pelo modelo hidrológico. 

A desagregação proposta para os dados do modelo Eta com resolução de 10 km para 2 km 

praticamente não alterou os resultados das vazões simuladas pelo modelo hidrológico tendo como 

entrada, dados dessas duas variações. 

Uma rede de monitoramento mais densa seria necessária para capturar a grande variabilidade 

do campo de precipitação e para assim poder modelar adequadamente vazões de uma determinada 

bacia hidrográfica. 

O modelo atmosférico não apresentou um viés constante para os dois casos analisados e para 

as duas resoluções. Um estudo incluindo um maior número de casos seria necessário para 

determinar se o viés é uma função do fenômeno estudado e da resolução empregada. 
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