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Resumo – A CFSR faz parte da terceira geração de reanálises e está em foco nos recentes trabalhos
científicos. Este trabalho avaliou seu uso como condição de contorno atmosférica na versão regional
do modelo Simples da Biosfera (SiB2-Reg), com o propósito de simular os fluxos hidrológicos em
superfície. A distribuição espacial e os acumulados mensais de precipitação da CFSR foram
avaliados com base nos dados do CPC. Foi proposto o uso da precipitação do CPC desagregada em
valores horários, como alternativa para melhorar as simulações do deflúvio médio mensal. Para
tanto, foram utilizadas vazões naturalizadas da ONS como base de comparação. Os resultados
mostraram que a precipitação desagregada do CPC aproximou o deflúvio médio mensal simulado
do valor de referência da ONS para todas as bacias simuladas, indicando que o SiB2-Reg foi capaz
de simular o deflúvio médio mensal e anual com razoável exatidão.
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PRECIPITATION UNCERTAINTIES AND THE IMPACTS IN SIMULATING
EVAPOTRANSPIRATION AND RUNOFF IN LARGE WATERSHEDS
Abstract – CFSR makes part of the third generation of reanalysis and it is in focus on recent papers.
This work aims to evaluate the use of CFSR as a forcing variable in the regional version of SiB2Reg Model, for simulations of hydrological fluxes on the surface. The spatial distribution and the
monthly CFSR precipitation were evaluated comparing to CPC data. It was proposed the use of
CPC disaggregated precipitation in hourly values as an alternative to improve the monthly runoff
simulations. As reference for comparison, we used discharge data from ONS. The results showed
that disaggregated precipitation got closed to the reference ONS value for all the simulated
watersheds, what implies that SiB2-Reg was capable of simulating the total monthly runoff
reasonably well.
Keywords – Precipitation, CFSR, SiB2.
1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento dos dados de reanálise representou um grande avanço no contexto de
modelagem atmosférica, porque além de oferecer uma série contínua no tempo, e de longo prazo, a
reanálise cobre o globo todo. A reanálise do Sistema de Previsão Climática (Climate Forecast
System Reanalysis, CFSR) (Saha et al., 2010) faz parte da terceira geração de reanálises do NCEP,
e tem como vanguarda a inclusão de um modelo que acopla a interação oceano, gelo marinho,
superfície terrestre e atmosfera. Quadro (2012) apontou que a CFSR é a reanálise que tem possui o
menor viés entre as novas gerações de produtos, embora reportando um atraso no início da estação
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chuvosa. Silva et al (2011) reportaram uma grande melhoria na CFSR em comparação às reanálises
prévias, R1 (Kalnay et al., 1996) e R2 (Kanamitsu et al., 2002), e também constataram atraso no
início da estação chuvosa, além de uma superestimativa da precipitação de baixa intensidade. Neste
sentido, Domingues et al. (2012) utilizaram o Modelo Simples da Biosfera (SiB2) e verificaram que
devido à superestimativa da precipitação de baixa intensidade da CFSR, a fração da
evapotranspiração que provém da água evaporada interceptada pela vegetação é muito
superestimada (~50%), o que implica na diminuição da transpiração vegetal, da evaporação direta
da água livre do solo e do escoamento total, devido à menor oferta de água chegando ao solo. Neste
sentido, o uso da CFSR necessita alguns cuidados no que tange à simulação de processos
hidrológicos.
Este trabalho tem como objetivo (i) avaliar a precipitação horária da CFSR, usada como
ferramenta para forçar a versão regional do modelo SiB2 (SiB2-Reg), em simular os fluxos
hidrológicos na escala de bacias hidrográficas; (ii) propor uma nova alternativa para a precipitação
horária como forçante.
2. MATERIAS E MÉTODOS
Neste trabalho foram utilizados dados horários da temperatura do ar, umidade específica,
pressão atmosférica, irradiância global incidente, velocidade horizontal do vento e precipitação da
CFSR, no período de 1995 a 2002. Foi também utilizada a precipitação diária do Centro de
Previsões Climáticas (CPC) da NOAA (Xie et al. 2007; Chen et al. 2008) para o mesmo período. O
produto consiste de dados diários de precipitação medida em superfície, interpolados para todo o
globo, com resolução espacial de 0.5º x 0.5º. Estes dados são reamostrados para uma grade regular
que engloba o Brasil, com pontos de grade espaçados de 0.25º x 0.25º, e são utilizados como
condições de contorno atmosféricas no Modelo Simples da Biosfera, SiB2 (Sellers et al, 1996), em
sua versão regional, SiB2-Reg (Acosta, 2007; Martins, 2011), previamente calibrado para os
ecossistemas de floresta amazônica (Llopart, 2009), cerrado, pastagem (Martins, 2011), mata
atlântica e caatinga. Foram estipulados dois experimentos: (i) controle (ctl), utilizando-se os dados
horários originais da CFSR; e (ii) desagregado (des), utilizando-se os mesmos dados do caso ctl
com exceção da precipitação, que é utilizada a do CPC, desagregada para valores horários. A
desagregação é baseada no ciclo diurno médio da precipitação observada em estações de superfície
sob os cuidados do Laboratório de Clima e Biosfera da Universidade de São Paulo (LCB/USP),
para diferentes taxas de precipitação. Para ambos experimentos, foram avaliados os fluxos
hidrológicos médios de cinco sub-bacias: 1) bacia do Rio Tocantins, com exutório no posto de
Estreito (6,57ºS 47,45ºO), 2) bacia do Rio São Francisco, com exutório no posto de Xingó (9,58ºS
37,83ºO), 3) bacia do Rio Parnaíba e exutório em São Simão (19,05ºS 50,50ºO) e 4) bacia do Rio
Paraíba do Sul e exutório em Ilha dos Pombos (21,85ºS 42,60ºO). Os postos foram escolhidos de
acordo com a disponibilidade das vazões de referência, que são do Operador Nacional de Sistema
Elétrico (ONS), e da proximidade com o exutório real dessas bacias. A série histórica de vazões
naturais mensais é de longo período (maior que 30 anos), e está distribuída em locais de
aproveitamentos hidroelétricos em operação, cobrindo boa parte do território nacional. A vazão
natural é aquela que ocorreria em uma seção do rio, sem ações antrópicas na sua área de drenagem,
tais como desvios de água, irrigação, evaporações em reservatórios, entre outras (ONS, 2012).
O deflúvio foi estimado dividindo-se a vazão pela área de drenagem de cada sub-bacia. A
raiz do erro quadrático médio (Root Mean Square Error, RMSE) foi utilizada para estimar a
diferença nas simulações do deflúvio médio mensal nos dois experimentos ( QSIM ) quanto ao
deflúvio estimado para as vazões naturais da ONS ( QONS ):
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As quatro sub-bacias utilizadas estão espacializadas na Fig.1 abaixo:

Figura 1 – Lado direito: Precipitação média mensal, em mm mês-1, do CPC (linha contínua preta) e da CFSR (linha
pontilhada preta), deflúvio médio mensal simulado, em mm mês-1, com o CPC (linha contínua azul escura) e com a
CFSR (linha pontilhada azul escura), deflúvio de referência da ONS (linha contínua azul clara), e a evapotranspiração
média mensal simulada, em mm mês-1, com o CPC (linha contínua vermelha) e com a CFSR (linha pontilhada
vermelha). Lado esquerdo: as quatro sub-bacias utilizadas com seus respectivos rios principais, ao fundo o mapa de
vegetação utilizada no SIB2-Reg.
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Na Figura 1 observa-se, de maneira geral, que a precipitação da reanálise possui um viés
chuvoso em relação ao CPC, sendo esta diferença mais notável para o trimestre chuvoso (DJF) de
cada sub-bacia. Nota-se também que a estação chuvosa começa antes com o CPC, com destaque nas
bacias 1 e 3, corroborando as observações de Silva et al. (2010) e Quadro (2012). Para Ilha dos
Pombos (sub-bacia 4), a diferença da média mensal entre as precipitações chega a 150 mm mês -1.
Este "excesso" de precipitação na CFSR quanto ao CPC parece explicar a diferença nos deflúvios
simulados, com bastante evidência nas sub-bacias 2, 3 e 4. No período de estiagem, os deflúvios
simulados foram bastantes similares entre os dois experimentos.

Figura 2. Raiz do erro médio quadrático calculado entre os deflúvios simulados pelos experimentos (i) barra vermelha e
(ii) barra azul, com relação ao deflúvio estimado pela vazão natural da ONS (referência).

Comparando-se com o valor de referência deste trabalho, que são os deflúvios estimados das
vazões naturais da ONS, verifica-se que o experimento desagregado simulou melhor o deflúvio
médio mensal, com franca melhora no período das cheias, e diminuição no RMSE para todas as
bacias (Fig. 2). A sub-bacia de Xingó apresentou o menor erro, de 2,15 mm mês-1, enquanto que o
maior RMSE foi na sub-bacia de Ilha dos Pombos, de 24,18 mm mês-1, devido sobre tudo ao
período que vai de dezembro a março. Este resultado sugere que, apesar dos erros ao se criar um
ciclo diurno da precipitação, a precipitação do CPC pode se aproximar mais do total precipitado
diariamente nessas sub-bacias, o que justificaria a melhora nos resultados.
Com relação a evapotranspiração, sua variação entre as simulações tem boa concordância com
a variação na precipitação, embora a sensibilidade seja muito menor do que com relação ao
deflúvio.

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

4

A Figura 3 apresenta a distribuição espacial da precipitação total média anual, utilizadas como
forçantes nos dois experimentos. Os valores médios variam de 200 a 2300 mm ano-1. Verifica-se
que a precipitação da CFSR possui uma série de máximos e mínimos locais, enquanto que o CPC
tem campo mais homogêneo. Nota-se que para a bacia 2, o gradiente de precipitação dentro da
bacia aparece nos casos a) e b), mas com a parte sul da bacia muito mais chuvosa em a). Nas
demais, o padrão espacial não apresenta muita semelhança. A precipitação média em a) foi de 1574
mm ano-1 e em b) foi de 1369 mm ano-1, ~13% inferior ao caso a). Os valores de Pmáx são sempre
maiores (em média 32%) para a CFSR e, com exceção de Ilha dos Pombos, os valores de Pmin são
sempre menores (em média 30%) para a CFSR. Desta forma, a CFSR têm maior variância na
comparação intra-anual, além de ser espacialmente mais heterogênea. Essa heterogeneidade da
CFSR aparece nos campos simulados para o escoamento total (Fig.4) e a evapotranspiração (Fig.5).

Figura 3. Distribuição espacial da precipitação total média anual, em mm ano-1, para a) CFSR e b) CPC, entre
1995 e 2002. Próximo a cada bacia são apresentados os valores da precipitação média (Pmed), máxima absoluta (Pmáx)
e mínima absoluta (Pmin).

Na Figura 4, nota-se que o viés chuvoso da reanálise acarreta em maiores magnitudes na
distribuição espacial do escoamento total. Em a), o escoamento total médio foi de 518 mm ano-1,
enquanto que em b) o valor foi de 334 mm ano-1. Novamente, os máximos são maiores e os
mínimos menores em a). A evapotranspiração média (Fig. 5) é sutilmente maior em b), média de
1037 mm ano-1, do que em a), média de 1026 mm ano-1. Os padrões de máximos e mínimos são
menos evidentes na evapotranspiração.
De maneira geral, a reanálise teve um viés chuvoso de 205 mm ano-1 em relação ao CPC.
+184 mm ano-1 foi a diferença média entre as simulações para o escoamento total e -11 mm ano-1
para a evapotranspiração. O não fechamento se dá porque este trabalho não contabilizou o
armazenamento de água no solo.
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Figura 4. Idem à Figura 3, mas para o escoamento total médio, em mm ano-1.

Figura 5. Idem à Figura 3, mas para a evapotranspiração total média, em mm ano-1.
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4. CONCLUSÃO
O uso da precipitação desagregada do CPC aproximou a simulação do deflúvio médio mensal
do valor de referência da ONS para todas as bacias deste trabalho. O RMSE foi recorrentemente
menor para todas as bacias, devido, sobretudo, à diminuição da precipitação no trimestre chuvoso
(DJF), onde os erros eram muito grandes. A melhor sub-bacia simulada foi a do Rio São Francisco
com a precipitação do CPC. Esta melhora deve-se, possivelmente, à melhor representação no total
diário, uma vez que o ciclo diurno está passível de muitos erros.
A análise dos campos espaciais mostra boa concordância entre máximos na precipitação e
máximos no escoamento total simulado. Os campos forçados pela CFSR são sempre mais
heterogêneos espacialmente e com maior variância entre máximos e mínimos anuais. Quanto a
evapotranspiração, a sensibilidade com relação à precipitação é muito menor do que o escoamento
total. Observou-se um sutil aumento de 11 mm ano-1 utilizando-se o CPC, e o padrão de
heterogeneidade espacial da precipitação também aparece na evapotranspiração.
Finalmente, o modelo de superfície SiB2-Reg é bastante sensível às condições de contorno
atmosféricas e é capaz de simular o deflúvio médio mensal e anual com razoável exatidão.
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