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1> 06 > AVALlA~AO DO DESEMPENHO DO MODELO CLlMGEN NA GERA~AO 
DE S~RIES CLlMATICAS PARA SIMULA~AO DO BALAN~O HIDRICO DO SOLO 

Rlbe!ro, A.e 

A uliliza,ao de serres longas de dados 
ctimaticos diaries e necessaria em varias 
aplica,fies. A disponibilidade deslas series 
esla, no enlanlo, limilada a um reduzido 
numero de locais e nem sempre completas 
para serern utitizadas nos modelos de 
crescimento e desenvo(vimento de cu(turas e 
do balan,o hid rico do solo. 

Para ultrapassar estas lirnita~5es, tern 
side desenvolvidos, nos ulti rnos anos, varios 
modelos eslocasticos de gera,ao de series de 
dados climaticos com a finalidade de serern 
ulilizados na genera lidade dos modelos de 
si mula~ao , 

Na regiao de Tras-os-Montes tern sido 
instaladas, nos ulti mos anos, varias Esta~5es 
Meteorologicas para assegurar uma 
adequada coberlura espacial de observa,fies 
meleorologicas. No enlanlo, a generalidade 
das esta~5es apresenta ainda urn reduzido 
nurnero de anos de registos constituindo 
esse facto uma !i m ita~ao para a utiliza~ao de 
modelos de simula(ao e em particular dos de 
simula,ao do balan(o hidrico do solo. 

Prelendeu-se com esle Irabalho avaliar 0 

desempenho do modelo [LlMGEN na gera(ao 
de series longas de dados meleorologicos, a 

parlir de series curlas, para serem ulilizadas 
em modelos de simula,ao do balan,o hidrico 
do solo. Para isso, foram geradas series de 50 
anos de dados climalicos utilizando dados 
diarios de Bragan,a. as paramelros do 
modele necessarios para gerar as dados 
climaticos foram oblidos a parlir de series 
curlas com dura(ao de 3, 5, 1 e 10 anos. as 
dados gerados e observados de cada serie 
foram utilizados na simula~ao do balan~o 
hidrico do solo com os modelos CROPWAT e 
ISAREG. 

A avalia(ao do modelo loi elecluada, numa 
pri meira fase, atraves da co mpara~ao 
entre os dad os gerados e observados e 
posterior mente atraves dos resultados da 
simula\ao do balan,o hidrico do solo. 

as resullados moslraram que 0 desempenho 
do modelo foi superior quando se utilizaram 
series com maior dura~ao. Os resultados 
da simula~ao dos balan~os hfdricos com as 
modelos ISAREG e CRO PWAT, ulilizando 
as dados gerados, re flectem 0 menor 
desempenho do modelo CLlMGEN quando se 
utilizam series com menor dura~ao , 

PALAVRAS-CHAVE: 
Modela,ao; clima; CROPWAT; ISAREG, 
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