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MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo

Neste trabalho, a bacia hidrográfica do rio Uruguai (BHRU) foi delimitada desde as cabeceiras 
dos rios Pelotas e Canoas até a confluência com o rio 
drenagem de 110.000 km². Abrangendo os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esta 
região apresenta importância para o país em função das atividades agroindustriais desenvolvidas e 
do seu uso hidrelétrico. 
pontos de análise.
descrito na Tabela 1. Cada um destes pontos é exutório de uma sub
trecho de rio que contribui para o ponto em análise.
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Tabela 1 – Identificação dos pontos analisados na BHRH

Sub-bacia
Barra Grande

Quebra Queixo
Itapiranga

Passo São João
 
Modelo Regional ETA/CPTEC

O modelo ETA/CPTEC (ETA)
do GCM HadCM3 como condição de 
climáticas (Chou et al, 
IPH foram consideradas: temperatura do ar a 2 metros acima da superfície da terra (° C); 
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foram obtidas considerando o cenário de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) A1B do AR4. 

Modelo Hidrológico MGB/IPH

O modelo hidrológico de grandes bacias MGB
modelo distribuído 
escoamentos superficial, subsuperficial e subterrâneo; e escoamento na rede de drenagem. 

Para calibrar o modelo foram utilizados dados diários de vazões naturalizadas obtidas pelo 
Operador 
calibração do modelo MGB
de verificação foram utilizados dados de 1992 a 1999. Com base na comparação de vazõ
observadas e simuladas, medidas de desempenho foram avaliadas: o coeficiente de Nash
das vazões (NS), o coeficiente de Nash
relativo de volume (

Técnicas de Remoção de Viés 

(A) Mapeamento Quantil
baseado na comparação das funções cumulativas de probabilidade da variável observada e da 
variável estimada por um modelo climático no período atual e futuro.

(B) Escalo
de um coeficiente de correção a partir das diferenças entre as normais climatológicas observadas e 
estimadas pelos modelos climáticos no período atual. 

(C) Delta change
dos modelos climáticos regionais ou globais, e sim ge
anomalias (delta) entre as s
(Gellens e Roulin, 1998
série observada da variável no período atual gerando a série a ser utilizada nos períodos futuros. 
Este método, apesar de amplamente 
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Modelo Regional ETA/CPTEC

O modelo ETA/CPTEC (ETA)
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climáticas (Chou et al, 
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Estas variáveis foram
horizontes de tempo: Período Atual (1961 a 1990); Futuro 1 (2011 a 2040); Futuro 2 (2041 a 2070) 
e Futuro 3 (2071 a 2099). A resolução espacial do modelo é de 40
foram obtidas considerando o cenário de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) A1B do AR4. 

Modelo Hidrológico MGB/IPH

O modelo hidrológico de grandes bacias MGB
modelo distribuído composto dos segu
escoamentos superficial, subsuperficial e subterrâneo; e escoamento na rede de drenagem. 

Para calibrar o modelo foram utilizados dados diários de vazões naturalizadas obtidas pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nos locais de interesse (ONS, 2005). Para a 
calibração do modelo MGB
de verificação foram utilizados dados de 1992 a 1999. Com base na comparação de vazõ
observadas e simuladas, medidas de desempenho foram avaliadas: o coeficiente de Nash
das vazões (NS), o coeficiente de Nash
relativo de volume (∆V).
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horizontes de tempo: Período Atual (1961 a 1990); Futuro 1 (2011 a 2040); Futuro 2 (2041 a 2070) 
e Futuro 3 (2071 a 2099). A resolução espacial do modelo é de 40
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calibração do modelo MGB-IPH, foram utilizados dados observados de 1960 a 1990. Para a etapa 
de verificação foram utilizados dados de 1992 a 1999. Com base na comparação de vazõ
observadas e simuladas, medidas de desempenho foram avaliadas: o coeficiente de Nash
das vazões (NS), o coeficiente de Nash

∆V). 
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disponibilizadas, em intervalo de tempo diário, em quatro diferentes 
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foram obtidas considerando o cenário de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) A1B do AR4. 
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IPH, foram utilizados dados observados de 1960 a 1990. Para a etapa 
de verificação foram utilizados dados de 1992 a 1999. Com base na comparação de vazõ
observadas e simuladas, medidas de desempenho foram avaliadas: o coeficiente de Nash
das vazões (NS), o coeficiente de Nash-Sutcliffe dos logaritmos das vazões (NSLog) e o erro 
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Figura 3 – Comparação entre as vazões máximas anuais obtidas por RV1 e RV2 na sub
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