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PREVISÃO DE VAZÃO UTILIZANDO PREVISÕES DE PRECIPITAÇÃO 
POR CONJUNTOS (ENSEMBLE) 

 
Leonardo Calvetti 1* ; Augusto José Pereira Filho 2 ; Cesar Beneti 3 & Réverton Luis Neundorff 4  

 
Resumo – Previsões probabilísticas de precipitação foram obtidas a partir de um conjunto de 
simulações pelo modelo WRF e utilizadas como condição de contorno no modelo hidrológico 
TopModel para previsão de vazão na bacia do Rio Iguaçu, no estado do Paraná em 32 eventos de 
rápida elevação do nível do Rio Iguaçu. Nas simulações de cheias, o erro médio aritmético do 
conjunto de previsões foi menor que cada um dos membros utilizados nesse conjunto, indicando 
melhor destreza do conjunto médio em relação a qualquer previsão determinística. O índice de 
acerto foi de 60 % a 90 % durante o período de integração (48 horas) para o conjunto médio de 
previsões e entre 50 a 80% para a previsão determinística. Assim como na previsão de precipitação, 
nas simulações de vazão o erro de fase foi maior que o erro de amplitude, indicando que o atraso 
nas previsões da variação da vazão ainda é o um desafio dos sistemas acoplados e não somente dos 
modelos hidrológicos. Observou-se na bacia do Iguaçu que o modelo hidrológico é bastante 
sensível a previsão de precipitação e, portanto, a melhoria das previsões de vazão é diretamente 
proporcional a diminuição dos erros nas previsões de precipitação, especialmente nos erros de fase. 
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STREAMFLOW FORECAST USING ENSEMBLE PRECIPITATION 
FORECASTS  

 
Abstract – An WRF ensemble precipitation forecast system (EQPF) was used as an initial condition 
in TopModel hydrological model for streamflow forecasts in Iguaçu Basin, Paraná State, Brazil. 
The statistical was obtained for 32 events in which important streamflow variation was occurred. 
The bias of the ensemble was less than each forecast member such that if each member was used as 
a deterministic forecast, the ensemble has a better solution for the uncertainties in precipitation 
prediction. The hit score of the ensemble system during all simulations in the 32 events was 60 to 
90 % to ensemble and 50 to 80% for deterministic forecasts. The phase errors were bigger than 
amplitude in the simulations for both precipitation and streamflow forecasts. For this basin, the 
hydrological model show very sensible for the precipitation scenarios so the coupling between 
weather and hydrological is an important key to observe in the hydrometeorological systems.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os principais desafios da previsão quantitativa de precipitação (QPF) e a previsão hidrológica 
são os prognósticos do volume de precipitação,  do posicionamento da área de chuva e o tempo de 
escoamento da chuva na bacia até o local de medição.  O primeiro é principalmente relacionado 
com modelos de microfísica de nuvens (e/ou cumulos), o segundo com o posicionamento dos 
sistemas meteorológicos, ou seja, com a dinâmica da atmosfera e a qualidade da condição inicial 
(Jacobson, 1998) e o terceiro depende da capacidade de simular a evaporação, infiltração, 
percolação no solo, evapotranspiração e o escoamento na superfície. Ou seja, a previsão de vazão é, 
de fato, uma simulação do ciclo hidrológico de forma que, com alguns dados representativos do 
solo e atmosfera, tentamos prognosticar todos os processos físicos desse ecossistema, tarefa nada 
trivial.  

Na modelagem meteorológica, a utilização de modelos de microfísica com maior 
discretização de hidrometeoros e a quantificação da distribuição de gotas e gelo na nuvem (modelos 
de 2 momentos), juntamente com modelos de convecção que realizam um melhor consumo da 
energia potencial disponível para a conversão de chuva, têm melhorado a quantidade de 
precipitação nos pontos de grade dos modelos de mesoescala (Stensrud, 2007). Mesmo assim, o 
excesso de parametrizações e a dificuldade na medição da quantidade exata de umidade e do 
transporte de calor para os níveis baixos e médios da troposfera impedem uma boa previsão 
quantitativa. Como não há um consenso na escolha das parametrizações físicas, até porque os 
resultados variam não só de acordo com a região simulada, mas segundo o tipo de fenômeno 
ocorrido, o volume de precipitação e o tempo de acumulação (Jankov e Gallus, 2005, Stensrud et 
al., 2000), a utilização de previsões por conjuntos combinam diferentes métodos de prognóstico da 
física da atmosfera com diferentes condições iniciais, num senso de aumentar a probabilidade de 
identificação dos fenômenos atmosféricos geradores de precipitação nas bacias hidrográficas.  

Nos prognósticos hidrológicos a calibração dos modelos chuva-vazão tem um papel 
fundamental na capacidade de reproduzir o comportamento dos rios a partir de dados de vazão e 
cenários de precipitação, mas para bacias médias os erros nas previsões de chuva podem conduzir a 
grandes erros nas previsões de vazão (Tucci, 2005 e Tucci et al. 2008). 

Neste trabalho são apresentados alguns resultados de um caso de simulação 
hidrometeorológica e os índices estatísticos realizado em 32 eventos de precipitação na Bacia do 
Rio Iguaçu localizado na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Foram realizadas simulações por conjuntos para 32 eventos de precipitação entre 2005 e 2010 
que modificaram a vazão do rio Iguaçu na estação hidrológica de União da Vitória em, pelo menos, 
30 %. A prioridade foi de eventos de chuva que influenciaram o crescimento do nível do rio e o 
instante em que ocorre a estagnação deste crescimento. O modelo de previsão de tempo WRF foi 
configurado, na versão 3.1. (Skamarock et al., 2008) com as seguintes parametrizações: Resolução 
Horizontal Grade 1 dx=dy=15km e Grade 2 dx=dy=5 km; 46 níveis verticais distribuídos por uma 
curva hiperbólica tangente (mais níveis próximo a superfície e no topo do modelo); Tempo de 
integração 48h, timestep de 60 s. ; radiação de onda curta RRTM; radiação de onda longa Dudhia; 
modelo de solo Monin_obukhov Janjic; modelo de superfície Noah, Camada Limite YSU, 
Microfísica Lin (rodada de controle) e Cumulus Kain Fritsch (rodada de controle), condição de 
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contorno com modelo global GFS versão 8 T254 L64 (resolução horizontal de 50 km  e 64 níveis na 
vertical) e timestep de 7,5 min.  

Os membros do conjunto foram definidos de acordo com as combinações dos modelos de 
microfísica, cúmulos e diferentes análises (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Definição dos membros do sistema de previsão por conjunto 

Membro de 
previsão 

Modelo de  
convecção 

Modelo de 
Microfísica 

Horário da Análise 
(UTC) 

1 - controle Kain - Fritsch Lin et at. 00 
2 Kain - Fritsch WSM 3 00 
3 Kain - Fritsch WSM 5 00 
4 Kain - Fritsch WSM 6 00 
5 Kain - Fritsch Thompson 00 
6 Betts-Miller-Janjic Lin et al. 00 
7 Grell-Devenyi Lin et al. 00 
8 Grell 3D Lin et al. 00 
9 Kain-Fritsch Lin et al. 06 
10 Kain-Fritsch Lin et al. 12 
11 Kain-Fritsch Lin et al. 18 

 

O modelo hidrológico chuva-vazão utilizado no presente trabalho foi o TopModel que tem 
por base o armazenamento de água no solo com reservatórios interligados com diferentes tempos de 
armazenamento que representam a resposta média da saturação do solo em uma sub-bacia 
homogênea (Silva e Kobiyama, 2007). O modelo separa a bacia hidrográfica verticalmente em três 
tipos de reservatórios: reservatório da zona de raízes (interceptação), reservatório da zona não 
saturada e reservatório da zona saturada. 

Conforme Silva e Kobiyama (2007), o modelo se destaca por incorporar o índice topográfico 
o qual propaga a água conforme o modelo digital de terreno e, portanto, é possível equacionar a 
variação espacial da transmissividade T0: 

                   𝝀 = 𝐥𝐧 𝒂𝒊
𝑻𝟎𝒊 𝐭𝐚𝐧𝜷𝒊

                                                                                                        (1) 

onde i representa cada célula de área da bacia, a área de drenagem por unidade de 
comprimento do contorno e β o ângulo da declividade do terreno.  

Os parâmetros usados na calibração do modelo foram os mesmos usados por Conselvan 
(2006) que utilizou precipitação horária em 9 sub-bacias do Rio Iguaçu, todas de escoamento 
natural, ou seja, sem modulação da velocidade do rio por comportas. 

Os resultados das simulações hidrológicas foram comparados com medições de vazão 
realizadas pela rede de estações hidrológicas do SIMEPAR (Sistema Meteorológico do Paraná). As 
avaliações dos prognósticos de precipitação foram realizados considerando a precipitação resultante 
da rede estações meteorológicas e hidrológicas do SIMEPAR na bacia do Rio Iguaçu e estimativas 
de chuva por radar e satélite – SIPREC (Calvetti et al. 2009) 
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3. RESULTADOS 

Segundo Johnson e Bowler (2009), um conjunto de previsões é definido para ser confiável se 
a frequência observada do evento, para uma dada probabilidade de previsão, é igual à probabilidade 
da previsão. A previsão probabilística proporciona o conhecimento da incerteza em relação à 
própria previsão por meio de uma gama de soluções geradas para uma variável em um determinado 
instante. Desta forma, os epsgramas (Figura 1a) podem resumir o comportamento das previsões em 
um único gráfico que corresponde aos valores máximos e mínimos (hastes) e aos quartis de 25% e 
75 % (caixas cilíndricas) que representa a maioria dos valores previstos pelos membros. 

Nos experimentos observou-se que, em casos de chuva estratiforme, a incerteza do conjunto é 
menor, porque o espalhamento entre os membros do conjunto é menor do que na chuva convectiva, 
como pode ser visto no exemplo do dia 4 e 5 de setembro de 2005 (Figura 1); a partir da trigésima 
hora de simulação, o espalhamento diminui significativamente com variação de apenas 3 mm, 
mostrando uma grande concordância das previsões, ao contrário das simulações da 18ª hora, onde o 
espalhamento foi maior que 60 % do valor máximo. 

(a) 

(b) 
 

(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 1: (a) Gráfico do conjunto de previsão de precipitação horária para os dias 5 e 6 de setembro 
de 2005. As simulações iniciaram à 00 UTC com variações nos modelos de microfísica e convecção 
e três simulações defasadas, 6, 12 e 18 UTC. A linha contínua escura representa a precipitação 
observada média na bacia do Rio Iguaçu obtida por radar, rede de pluviômetros e satélite. (b) 
Refletividade, PPI 0,5º obtida pelo Radar de Teixeira Soares –PR às 23 55 UTC , (c) imagem IR 4 
obtida pelo satélite GOES 12 às 23 45 UTC de 04 de setembro de 2005, (d) campo de precipitação 
horária e (e) pressão ao nível médio do mar à 00 UTC do dia 05 de setembro de 2005 simulada pela 
rodada de controle do modelo WRF inicializado à 00 UTC de 04/09/2005. 

O erro de fase das previsões horárias predominou sobre o erro de amplitude. Em todo o 
período de integração, os erros foram menores na previsão probabilística (Figura 2) do que na 
determinística.  O erro de fase na previsão determinística teve uma elevação no segundo dia de 
simulação, ficando evidente a diminuição na destreza da previsão com o tempo de integração. O 
erro de fase do conjunto probabilístico diminuiu substancialmente a diferença entre os dois dias, 
supostamente por utilizar diversas metodologias de interação entre os hidrometeoros e de iniciação 
da convecção profunda. Parte do erro de atraso do modelo pode ser devido aos efeitos de ajuste das 
condições físicas iniciais da atmosfera (“spin up”). A redução do erro de amplitude utilizando o 
sistema probabilístico por conjunto foi mais significativo que o erro de fase (Figura 3) e eliminou os 
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picos nos intervalos de 21 à 25 h e 37 às 42h. Dados que diferentes soluções de simulação das 
interações físicas da atmosfera foram utilizadas nos membros do conjunto,  

 
Figura 2: Erro médio quadrático da amplitude (amp) e da fase para previsão determinística e por 
conjunto médio para previsões horárias na bacia do Rio Iguaçu. 

Um exemplo de simulação hidrológica é mostrado para a cheia de 01 de novembro de 2007, 
onde apenas a previsão de vazão simulado com o modelo TopModel com a precipitação gerada pelo 
WRF com microfísica WSM 6 e cumulus Kain Fritsch capturou a fase adequadamente (Figura 3). 
Os demais membros produziram um aumento na vazão com 6 horas de defasagem. O membro que 
acertou a fase teve o maior pico na amplitude de vazão com erro de aproximadamente 10 % na 
vazão.  

Abstraindo a curva de vazão medida da Figura 3, simulando-se um ambiente de previsão 
operacional, a tendência inicial é de descarte desse membro isolado. Porém, o efeito do atraso na 
previsão da formação ou propagação do fenômeno meteorológico foi introduzido no modelo 
hidrológico de modo a atrasar a variação da vazão. Por essa razão, uma previsão defasada das 
demais, que represente uma possibilidade de cheia anterior a previsão consensual, pode capturar o 
sinal que outras simulações não a fizeram, de modo que, para diminuir o risco de erro da previsão, 
faz-se necessária a realização de outras simulações e verificar-se o comportamento atualizado de 
dados da rede de pluviômetros, imagens de radar e satélite. Importante ressaltar que esse membro de 
previsão possui um modelo de microfísica avançado e possui um índice de acerto superior aos 
demais. Logo, essas características dos membros também devem ser consideradas na análise de 
risco. 

Por isso, as incertezas geradas pelo conjunto de previsões são muito úteis para os processos 
decisórios, de modo a introduzir pequenas perturbações que possibilitem a identificação mais ampla 
das possibilidades de ocorrência de precipitação e seus efeitos na previsão da variação da vazão. 
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Figura 3: Vazão média horária para União da Vitória – PR, simulada com o modelo hidrológico 
TopModel utilizando a precipitação horária dos diferentes membros do conjunto de previsão do 
WRF no período de 01/11/2007 a 05/11/2007. Os membros são: 1-WSM5/KF, 2-WSM6/KF, 3-
WSM3/KF, 4-Lin/Grell 3D, 5-Lin/GrellDevenyi, 6-Lin/BMJ, 7-Lin/KF, , 8-Lin/KF defasada 6h, 
9-Lin/KF defasada 12h e 10-Lin/KF defasada 18h. A linha contínua em preto representa a medição 
da vazão no local. 
   

A partir de dados padronizados de vazão, entre 0 e 1, foi calculada a raiz do erro médio 
quadrático (EMQ) da fase e amplitude das previsões geradas pelo modelo hidrológico TopModel 
com a utilização de previsões probabilística e determinística de precipitação pelo WRF. 

O erro de fase foi maior que o erro de amplitude (Figura 4), indicando que o atraso nas 
previsões de variação da vazão ainda é o maior desafio na previsão hidrometeorológica. O erro de 
cálculo do escoamento superficial do modelo hidrológico pode ser um fator importante a se 
considerar para diminuir o erro de fase. Porém, há uma sensibilidade muito grande do modelo 
hidrológico em resposta à condição de contorno precipitação de modo que melhoria no atraso das 
previsões de chuva será determinante na diminuição do erro de fase das previsões de vazão.  

O erro das simulações hidrológicas utilizando o conjunto de previsões de precipitação foi 
menor que a previsão determinística (Figura 4). A diferença, entre os dois tipos de previsões, foi 
maior na amplitude, principalmente a partir da vigésima hora de integração. Este período 
provavelmente está relacionado com o efeito do escoamento da água nas sub-bacias. O erro de fase 
nas simulações hidrológicas seguiu a tendência das previsões meteorológicas e foi menor na 
previsão probabilística no primeiro dia de simulação. Embora o erro de fase seja sistemático, não é 
trivial de ser removido, visto que o início do rápido aumento da vazão depende da previsão 
quantitativa de precipitação que, por sua vez, obteve erros de fase similares entre a previsão 
probabilística e determinística. 
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Figura 4: Erro médio quadrático da amplitude e da fase para previsão determinística e por 
conjunto médio para previsões de vazão horária na bacia do Rio Iguaçu. Os dados de vazão foram 
padronizados entre 0 e 1, pois os eventos possuem diferenças muito grandes de amplitude (de 300 
a 2000 m3s-1). 
 

 

 

4. CONCLUSÕES 

As previsões por conjuntos realizadas em condição de cheias no rio Iguaçu obtiveram erro 
médio aritmético menor que cada um dos membros utilizados nesse conjunto, indicando melhor 
destreza do conjunto médio em relação a qualquer previsão determinística. O índice de acerto foi de 
60 % a 90 % durante o período de integração (48 horas) para o conjunto médio de previsões e entre 
50 a 80% para a previsão determinística. Mostrou-se também, que a diversificação dos modelos 
pode melhorar o tratamento da incerteza por oferecer uma gama de previsões que podem indicar 
situações de erros de fase nos prognósticos, o que na previsão determinística se quer é conjecturado. 
Em todos os horários de simulação o erro de fase foi maior que o erro de amplitude, possivelmente 
devido aos atrasos da propagação dos sistemas precipitantes e aos efeitos de ajuste das condições 
físicas iniciais da atmosfera. Os erros de fase e amplitude foram menores na previsão probabilística 
em todo o período de integração. Assim como na previsão de precipitação, nas simulações de vazão 
o erro de fase foi maior que o erro de amplitude. Observou-se que o modelo hidrológico é bastante 
sensível a previsão de precipitação par a bacia do Rio Iguaçu e, portanto, a melhoria das previsões 
de vazão é diretamente proporcional a diminuição dos erros nas previsões de precipitação. 
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