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Resumo - A previsão de nível de corpos de água lênticos com base na previsão de precipitação 

permite uma antecedência maior do que outros métodos, mas exige modelos mais sofisticados e 

investimentos em monitoramento. Esse trabalho tem por objetivo principal apresentar uma proposta 

de aprimoramento da metodologia de integração dos modelos atmosféricos e hidrológicos (previsão 

hidroclimática), buscando uma previsão de nível de longo prazo (até 6 meses). Para isso, foram 

avaliados os usos das previsões de precipitação do modelo de circulação geral atmosférico 

(AGCM), do modelo regional estatístico para o Rio Grande do Sul, operados pelo Centro de 

Previsão do Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC e pelo Centro Pesquisas Meteorológicas – 

CPPMET e de um modelo determinístico como dados de entrada para o modelo hidrológico para 

simular condições futuras do Sistema Hidrológico do Taim. O resultado da simulação 

hidroclimática mostra que as metodologias estatísticas apresentaram bons resultados, com 

coeficiente de correlação ficando em média 0,95. O coeficiente de Nash mostrou adequação na 

integração dos modelos meteorológicos e hidrológicos. A inclusão da informação fornecida pelo 

modelo meteorológico baseado em índices climáticos mostrou-se uma ferramenta importante, que 

permite o conhecimento com certa antecedência para o Sistema Hidrológico do Taim. 
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HYDROCLIMATOLOGY FORECAST FOR TAIM HYDROLOGICAL 

SYSTEM 

Abstract - The forecast for level of lentic water bodies based on precipitation forecast allows for 

greater advance than other methods, but requires more sophisticated models and investments in 

monitoring. This work has the main objective to present a proposal to improve the methodology for 

integrating hydrological and atmospheric models (hydroclimatic forecast), for predicting long-term 

water level (up to 6 months). For this, we evaluated the use of rainfall forecasts of atmospheric 

general circulation model (AGCM), the regional statistical model for Rio Grande do Sul, operated 

by the Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC and the Centro Pesquisas 

Meteorológicas - CPPMET and deterministic model as input data for the hydrological model to 

simulate future conditions of the Taim hydrological System. The result of the simulation shows that 

hydroclimatic statistical methodologies present good results, with correlation coefficient getting an 

average of 0.95. The coefficient of Nash has shown adequate integration of meteorological and 

hydrological models. The inclusion of the information provided by the meteorological model based 
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on climatic indices proved to be an important tool that enables knowledge with some anticipation 

for the Taim Hydrological System. 

 

Keywords: Rainfall Climate Prediction, Forecast level, Wetlands. 

 

INTRODUÇÃO 

A variabilidade, tanto espacial quanto temporal, da precipitação é de grande importância para 

a gestão dos recursos hídricos. A previsão quantitativa da precipitação, seja com períodos de tempo 

curto ou longo, é ferramenta primordial no gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos, 

principalmente nos impactos gerados pela oferta e/ou demanda em diversos setores usuários. 

O ciclo hidrológico é representado por duas fases distintas: a atmosférica e a terrestre. Essas 

fases geralmente são representadas e simuladas por modelos independentes. Nos últimos anos, tem 

sido utilizado o acoplamento dos modelos hidrológicos e meteorológicos. Este acoplamento pode 

ser feito de dois modos: unidirecionalmente ou bidirecionalmente (Braga et al., 2005). Neste 

trabalho será utilizado o acoplamento unidirecional, onde os dados meteorológicos gerados pelos 

modelos atmosféricos são usados como dados de entrada nos modelos hidrológicos. Destacam-se 

neste tipo de simulação os resultados apresentados por Oliveira (2006); Anderson et al. (2002); 

Habets et al. (2004); Wood et al. (2002); Tucci et al. (2003); Silva (2005); Hay e Clark (2003); Hay 

et al. (2002). 

Desenvolvimentos recentes no acoplamento entre modelos atmosféricos e hidrológicos 

demonstram que este tipo de aproximação apresenta um grande potencial para previsão de 

enchentes e avaliação de impactos e como ferramenta para o gerenciamento dos recursos hídricos 

(Galvão (1999); Mölders e Rühaak (2002); Tucci et al. (2003); Chang et al. (2004)). 

Neste trabalho, objetivou-se desenvolver e avaliar uma metodologia para realizar previsão de 

nível de longo prazo, com o acoplamento unidirecional da previsão de precipitação com o modelo 

hidrológico, para a região do Sistema Hidrológico do Taim. 

MATERIAIS E METODOS 

Área de estudo 

A região de estudo é o Sistema Hidrológico do Taim, estando situado na região sul–leste do 

Estado de Rio Grande do Sul, entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim (32º 20' – 33º 00' S e 52º 

20' – 52º 45' W), parte no município de Rio Grande e parte no município de Santa Vitória do Palmar 

(Figura 1). Nesse sistema, está inserida a unidade de conservação federal Estação Ecológica do 

Taim (ESEC Taim). 

O Sistema Hidrológico do Taim – SHT, objeto da simulação hidrológica, é bastante complexo 

e abrangente. A complexidade do sistema é causada pelo fato de que o fluxo regional ocorre, em 

grande parte, ao longo de lagoas e banhados, nos quais predominam os processos de 

amortecimento, sendo que os mesmos estão interligados por uma extensa rede de arroios e canais. A 
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área de abrangência tem como pontos extremos, ao norte, a bacia de contribuição da lagoa Caiubá e, 

ao sul, a bacia de contribuição da lagoa Mangueira, e se desenvolve entre eles como uma estreita 

faixa delimitada, ao oeste, pela BR-471 e, ao leste, pela área de dunas costeiras (Villanueva, 

(1997)). 

 

Figura 1 - Localização do Banhado do Taim. 

 

Previsão de precipitação 

Neste trabalho foram utilizados três modelos de previsão de precipitação de longo prazo: dois 

estatísticos e um de circulação geral da atmosfera: Modelo Regional Estatístico para o Rio Grande 

do Sul (MRERS), Modelo de regressão linear múltipla, baseado em índices climáticos e o Modelo 

de circulação geral da atmosfera (MCGA). O modelo regressão linear múltipla (ModReg) foi 

desenvolvido especificamente para o SHT, utilizando como variáveis dependentes, isto é, dados 

preditantes, as precipitações mensais de outubro a dezembro no Banhado do Taim, e como variáveis 

independentes (preditores), os índices climáticos. O modelo MRERS possui um horizonte de 

previsão de 4 meses,  o de regressão linear multivariada de 3 meses e o MGCA de 6 meses. 

Modelo hidrológico 
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O modelo escolhido para essa modelagem de níveis no Banhado do Taim foi o Modelo 

Hidrológico-Hidrodinâmico (Villanueva, (1997)). O SHT tem duas componentes principais: o 

banhado propriamente dito, e o subsistema sul ou Lagoa Mangueira. A partir desta divisão o 

modelo hidrológico-hidrodinâmico do Taim simula a lagoa Mangueira (principal fonte de água do 

banhado) e o banhado propriamente dito, até sua conexão com a lagoa Mirim, nas comportas de 

saída do banhado.  

Para representar o banhado do Taim foi utilizado um modelo de células. O sistema foi 

representado usando 13 seções no canal e 28 células no banhado (Figura 2), procurando representar 

todas as características relevantes conhecidas. O comprimento dos trechos é da ordem de 3 km, e a 

área das células de aproximadamente 9 km². O escoamento entre as células foi representado 

mediante ligações tipo canal ou vertedor.  

 

Figura 2 - Discretização do banhado do Taim. (Fonte Tassi, 2007) 

A simulação da lagoa Mangueira e de sua área de contribuição é realizada a partir de um 

modelo de balanço de volumes, representado pela equação: 

                                               

Onde:  

S = volume na lagoa Mangueira (m³),  

Ab = área de contribuição à lagoa Mangueira (m²),  

Ce = coeficiente de escoamento,  
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P = precipitação no intervalo de tempo considerado (m),  

AM = área da lagoa Mangueira (m²),  

kt = coeficiente da evaporação de tanque,  

E = evaporação no intervalo de tempo,  

Ir = volume retirado para irrigação (m³),  

QT = vazão que sai da Mangueira para o Taim (m³/s). 

A soma das áreas Ab e AM é constante e igual a 1597 km², que é a área total do subsistema da 

Mangueira. Para representar o banhado do Taim foi utilizado um modelo de células. O sistema foi 

representado usando 13 seções no canal e 28 células no banhado, procurando representar todas as 

características relevantes conhecidas. O comprimento dos trechos é da ordem de 3 km, e a área das 

células de aproximadamente 9 km². O escoamento entre as células foi representado mediante 

ligações tipo canal ou vertedor.  

A metodologia utilizada estabeleceu algumas alternativas para estimativa do nível futuro 

(entre t e t + 1), que são as seguintes:  

a) Previsão baseada em chuva nula ou chuva zero: considera que a chuva é zero em todos 

os meses de análise. 

b) Previsão baseada na chuva observada: considera a situação ideal, sendo, portanto, 

denominado também de “previsão perfeita”. Esta forma de previsão permite avaliar a 

capacidade do modelo hidrológico para previsão de nível. 

c) Previsão baseada na chuva prevista: constitui o verdadeiro modelo de previsão 

hidroclimática, já que considera o acoplamento de um modelo meteorológico junto com 

um modelo hidrológico.  

d) Previsão baseada na normal climatológica: considera como entrada do modelo 

hidrológico os valores das normais climatológicas para os meses analisados.  

Inicialmente foram feitas previsões de nível baseadas na chuva observada, que, obviamente, 

não poderiam ser obtidas operacionalmente, mas são importantes como base para comparação da 

qualidade das outras previsões, uma vez que podem ser entendidas como previsões de nível obtidas 

a partir de previsões perfeitas de chuva. Na análise da qualidade de previsão de níveis, a “previsão 

perfeita” é considerada a “previsão observada” nas comparações com os níveis previstos. 

As simulações do modelo Hidrológico-hidrodinâmico foram definidas para o período foi de 

1997 a 2003. O modelo atmosférico Global gerou um total de 5 membros de precipitação prevista, e 

foi feita a média dos membros em escala mensal. O modelo regional estatístico e o modelo de 

regressão linear (ModReg) geram, cada um deles, uma série de precipitações previstas. Além da 

precipitação prevista pelos modelos atmosféricos, foram utilizadas a normal climatológica de 

precipitação e a chuva zero para os meses de interesse da previsão.  Estas previsões são utilizadas 

como entrada no modelo hidrológico para a previsão de níveis, totalizando 10 séries de níveis 

previstos para cada mês de análise. As simulações utilizaram as previsões de precipitação como 

dados de entrada para o modelo hidrológico, gerando previsões de nível com até 6 meses de 

antecedência, para o  período de outubro de 1997 a dezembro de 2003. Estas previsões foram 

realizadas atualizando o modelo hidrológico sempre no mês de setembro, estendendo-se pelos 6 

meses seguintes em intervalo de tempo mensal. Até o último dia antes do início da previsão, foram 

utilizadas, como dados de entrada do modelo hidrológico, as chuvas observadas.  
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Avaliação estatística das previsões de níveis 

A avaliação da qualidade dos resultados de um modelo, para ser mais explicativa, deve 

utilizar mais de um índice, pois cada um deles tem sua característica própria e avalia o resultado 

apenas sob uma ótica. Neste trabalhou utilizou-se o erro médio quadrático (EQM), o coeficiente de 

Nash 

RESULTADOS 

Conforme descrito na metodologia, as previsões de precipitações foram utilizadas como dados 

de entrada para o modelo hidrológico, gerando previsões de níveis com até 6 meses de 

antecedência. Os dados foram analisados isoladamente (valores mensais), bem como em totais 

acumulados ao longo de até N meses, em que N variou entre 1 e 6 meses, correspondente ao 

horizonte máximo da previsão do modelo global. O modelo MRERS possui um horizonte de 4 

meses e o modelo de regressão linear multivariada possui um horizonte de 3 meses. 

Pelas características dos erros apresentados pelos modelos testados, o modelo de Regressão 

linear mostrou-se melhor em relação aos demais modelos. Outro modelo que apresentou bons 

resultados foi o modelo MRERS. Coincidentemente, ambos têm como preditores as Temperaturas 

da Superfície do Mar (TSMs). A análise do Erro Quadrático Médio mostra que em períodos muito 

úmidos os erros são maiores do que em períodos normais. Os modelos que apresentaram os 

menores erros quando os resultados foram analisados anualmente foram o modelo regional 

estatístico e a média dos membros do Modelo Global. 

Na média dos meses o coeficiente de Nash, apresentou os maiores valores para os modelos: 

MRERS (0,95), média dos membros (0,96) e ModReg (0,98). Esses valores do coeficiente de Nash, 

a princípio, parecem altos e quase vale dizer que o modelo é perfeito mesmo com as previsões de 

precipitação não apresentando uma correlação tão boa, isso pode ser devido aos efeitos de 

armazenamento do sistema, que é “lento”, segundo Tassi (2007). Avaliando-se os resultados dos 

índices apresentados até aqui, os modelos que apresentaram o melhor desempenho foram os 

modelos MRERS, ModReg e a média dos membros, embora na análise dos resíduos o Membro 2 do 

modelo Global tenha mostrado satisfatória em alguns anos. 

Em relação aos resultados obtidos e os resíduos entre a previsão de nível para o Banhado do 

Taim e os valores observados, o modelo Global apresentado a maior diferença na série de valores 

(0,44 m) no ano de 2001, período com chuva acima da normal climatológica. O Modelo MRERS, 

tanto para um horizonte de 4 meses como para de 6 meses, apresentou a maior diferença em 

fevereiro e março de 2002 com valores da ordem de 0,42 m. Com exceção dos anos de 1999 e 2003, 

que foram anos com precipitação dentro da normal climatológica, o modelo subestimou os níveis 

observados. O modelo de regressão linear ModReg, que possui um horizonte de três meses, 

superestimou o nível nos anos de 1998, 1997 e 2003, sendo que esses períodos foram considerados 

de transição entre períodos secos e úmidos e/ou úmidos e secos. A maior diferença foi de 0,25 m. O 

modelo, de modo geral, apresentou diferenças pequenas em relação ao observado. 

Observa-se que quanto maior é o horizonte de previsão maior são os resíduos. Por isso, o mês 

de outubro apresenta os menores resíduos, pois apresenta o menor horizonte de previsão. Vários 
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autores (Silva, 2005; Allasia, 2007; Saldanha, 2009) comprovaram que quanto maior o horizonte da 

previsão, maiores são os erros, independente do modelo de previsão utilizado. 

DISCUSSÕES 

O acoplamento entre modelos atmosféricos e hidrológicos vem se desenvolvendo como nova 

tecnologia para aprimorar a simulação de processos hidrometeorológicos nos sistemas de apoio à 

decisão. A importância desta incorporação para o gerenciamento de recursos hídricos reside 

principalmente no fato de que os instrumentos de gestão, previstos em lei, exigem informações mais 

precisas para uma correta alocação de água, constituindo uma outorga dinâmica. Desta forma, 

podem-se minimizar conflitos pelo uso da água em momentos de escassez. O acoplamento aqui 

realizado foi unidirecional, com as informações de previsão de precipitação centradas no modelo 

hidrológico para a previsão de níveis para o Sistema Hidrológico do Taim. 

Os resultados mostram que as diferenças entre o nível previsto utilizando a normal 

climatológica como dados de previsão foram de modo geral maiores que os apresentados pelos 

modelos de previsão de precipitação, indicando que houve um ganho na utilização de precipitação 

prevista na previsão de níveis. Galvão (1999) comprovou a viabilidade do uso de previsões 

climáticas na gestão de recursos hídricos ao verificar que esse tipo de informação gerou melhores 

resultados que os valores climatológicos. 

As previsões de anomalia de nível não são perfeitas em termos de magnitude, mas 

demonstram que parte da variabilidade inter-anual do nível no Banhado do Taim pode ser prevista 

por um sistema baseado em simulação hidrológica e previsões climáticas sazonais. A utilização das 

previsões de precipitação como entrada no modelo hidrológico, se mostrou mais eficiente do que a 

utilização da série histórica como entrada para previsão de níveis futuros. As previsões de níveis 

não mostraram erros sistemáticos, embora o período de previsão seja curto e caracterizado por anos 

úmidos e normais, não podendo ser testado o desempenho do modelo em anos excepcionalmente 

secos. Os resultados são promissores, mostrando que a utilização das previsões meteorológicas pode 

ser uma ferramenta importante para a gestão dos recursos hídricos na região.  
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