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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a análise do desempenho do método de previsão por 

conjunto através de Regressão Linear Múltipla por Componentes Principais (RCP) 

para combinar simulações, com diferentes configurações, executadas com um 

modelo climático regional (técnica downscaling dinâmico) a fim de simular a 

precipitação sobre a parte tropical da América do Sul. As análises focaram-se em 

duas sub-regiões do Brasil: Nordeste Brasileiro (NEB) e Amazônia (AMZ). O modelo 

regional utilizado nas simulações foi o RegCM4, forçado por dados do ERA-Interim, 

produzidos pelo European Center for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF). 

Analisaram-se 18 outonos austrais de 1991 até 2008. Para a composição da 

previsão por conjunto foram usados 2/3 do período para treinamento e 1/3 para 

validação, conforme a técnica de holdout. Os resultados foram comparados aos 

dados diários de precipitação do Global Precipitation Climatology Center (GPCC) e 

com a média aritmética (MA) das simulações, que é o método geralmente utilizado 

para previsão por conjunto. O modelo RegCM4 apresentou potencialidade para 

prever a precipitação sobre a região tropical da América do Sul (AS). Além disso, 

diferentes parametrizações do modelo podem ser modificadas a fim de torná-lo mais 

eficaz. Entretanto, o bom desempenho do modelo somado ao método de previsão 

por conjunto RCP aumentou a precisão, comparada ao método MA apresentando: 

vieses menos tendenciosos (média próxima de zero), enquanto o método MA foi 

tendencioso (subestimou a precipitação); maior captura da variabilidade dos dados 

do GPCC e correlação moderada com os dados do GPCC, enquanto MA obteve 

correlação fraca e maior erro quadrático médio. Além disso, o método RCP 

reproduziu, com melhor desempenho, a distribuição da frequência de chuva diária 

ao longo de todo o período para ambas as regiões. Portanto, a partir da metodologia 

desenvolvida e implementada obteve-se melhorias na previsão da intensidade da 

chuvas diárias sobre a região tropical da América do Sul. 

 

 

 

Palavras–chave: RegCM4, Parametrizações, Regressão, Componentes principais. 
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ABSTRACT 

 

This study presents an analysis of the performance of the method ensemble 

forecasting by Multiple Linear Regression Principal Component (RPC) to combine 

simulations with different configurations, performed with a regional climate model 

(downscaling dynamic technique) in order to simulate rainfall over tropical portion of 

South America. The analysis focused on two sub-regions of Brazil: Northeast Brazil 

(NEB) and Amazon (AMZ). The regional model used in the simulations was the 

RegCM4, forced by ERA-Interim data produced by the European Center for Medium-

Range Weather Forecast (ECMWF). They analyzed 18 austral autumns (1991 until 

2008). For the composition of a prediction ensemble, were used for training period 

2/3 and 1/3 for validation, as holdout technique. The results were compared to daily 

precipitation data from the Global Precipitation Climatology Center (GPCC) and the 

average of the simulations (MA method), which is the method generally used for 

ensemble forecasting. The RegCM4 model showed potential to predict rainfall over 

the tropical region of AS. Moreover, different parameterization of the model can be 

modified to make it more effective. However, the good performance of the model 

combined with the RCP method of prediction ensemble increased accuracy 

compared to the MA method, with: less biased bias (average close to zero), while the 

MA method was biased (underestimated precipitation); greater capture the variability 

of GPCC data and moderate correlation with the GPCC data, while MA obtained 

weak correlation and greater mean square error. In addition, the reproduced PCR 

method improves the performance, the distribution of daily precipitation along the 

entire the period for both regions. Therefore, from the developed and implemented 

methodology yielded improvements in forecasting intensity of daily rainfall over the 

tropical region of South America. 

 

 

 

 

Key-words: RegCM4, Parameterization, Regression, Principal Components. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Previsão de tempo e previsão sazonal ("de clima") são cruciais para a 

geração de informações de interesse à comunidade global, incluindo desde estudos 

sobre aspectos hidrológicos, de saúde, geração de energia, agricultura, até 

economia. Modelos climáticos dinâmicos, que são classificados em globais e 

regionais, são desenvolvidos e aperfeiçoados constantemente para prever o estado 

da atmosfera e demais componentes do sistema climático, auxiliando, inclusive, nas 

construções de cenários futuros do clima.  

OS Modelos de Circulação Geral da Atmosfera (MCGA) têm sido usados para 

previsão climática sobre a América do Sul (AS) (NOBRE et al., 2001; SUN et al., 

2005; LIEBMANN et al., 2007). Esses modelos representam a influência dos 

sistemas meteorológicos de escala sinótica e os aspectos da circulação geral. No 

entanto, por utilizarem baixa resolução (100 km a 300 km), possuem limitações em 

representar os processos de mesoescala e escala local, tais como: linhas de 

instabilidade costeiras, sistemas meteorológicos formados por topografias 

complexas (Cordilheira dos Andes, Chapada Diamantina e outros), cobertura 

diversificada de vegetação (caatinga, cerrado, florestas), bacias hidrográficas (Bacia 

Amazônica, Bacia do rio Paraná, Bacia do rio São Francisco e outras) e outros 

(FERNANDEZ et al., 2006a; REBOITA et al., 2010). 

Essas limitações acabam por induzir erros nas previsões. Entretanto, as 

incertezas em previsão de tempo e clima vão sempre existir devido às diversas 

fontes de erro em uma simulação, que podem ser classificadas, de modo geral, em 

duas classes: incompletas ou errôneas condições iniciais da atmosfera e 

inadequação do modelo numérico. 

Os erros nas condições iniciais são devidos às limitações instrumentais para 

coleta de dados, observações discretizadas e espaçadas irregularmente, 

aumentando a dificuldade de interpolação para a estrutura da grade. Quanto à 

inadequação do modelo numérico, essa consiste na dificuldade de representar a 

influência de todos os fatores físicos-químico-biológico que interferem no estado da 

atmosfera e sua evolução no tempo, em todas as escalas (sinótica, regional e local), 

por parte das parametrizações físicas. 

Na tentativa de mitigar os erros, uma das soluções tem sido a utilização da 

técnica de previsão por conjunto. Nessa técnica, supõe-se que os modelos 
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climáticos são perfeitos e há apenas erros na condição inicial associados às 

observações. Com isso, inicialmente busca-se estimar esses erros para criar um 

conjunto de condições iniciais. Em seguida, para cada condição inicial uma 

simulação (integração) é executada, no mesmo período e região, e por último, os 

resultados são combinados, gerando uma previsão. O Centro de Previsão de Tempo 

e Estudos Climáticos (CPTEC) iniciou o sistema de previsão de tempo global por 

conjunto a partir do trabalho de pesquisa de Coutinho (1999). Nesse trabalho, foi 

mostrado que a aplicação da previsão de tempo global por conjunto poderia 

melhorar a previsão de médio prazo para diversas regiões do globo, inclusive na 

América do Sul. Com isso, em 2001, o CPTEC começou a operacionalizar a 

previsão de tempo global por conjunto. 

Outra forma de reduzir os erros é através da melhoria das parametrizações, 

além do refinamento da escala espacial. Essa técnica é chamada de downscaling 

dinâmico, que consiste na utilização de um modelo (dinâmico) climático regional 

(MCR) forçado por condições iniciais e de contorno de um Modelo Climático Global 

(MCG). O MCR torna-se adequado porque possibilita a utilização de 

parametrizações físicas mais apropriadas para escala local e regional e, também, faz 

uso de uma maior resolução espacial. Portanto, com essa metodologia espera-se 

"capturar" de forma mais adequada os fenômenos de escala local, regional e 

sinótica, produzindo cenários de mudanças climáticas e variabilidade climática 

consistentes com as observações (FOWLER et al., 2007). 

A junção dessas duas técnicas pode diminuir os erros nas previsões 

sazonais, subsidiando diversas atividades que são sensíveis a variabilidade do 

sistema climático, como por exemplo: ligadas à geração e distribuição de energia; 

agricultura; saúde, destacando-se as doenças transmitidas por vetores; gestão de 

risco ambiente por parte de órgãos competentes. Portanto, gerar informações 

confiáveis é essencial para a sociedade. 

A hipótese da presente pesquisa é que simulações climáticas com modelos 

climáticos regionais, embora mais adequados para representar os aspectos de 

mesoescala sobre a América do Sul, podem ser aperfeiçoadas através do ajuste 

adequado de parametrizações físicas, bem como o uso de métodos estatísticos 

apropriados para combinar várias simulações, como através da regressão linear 

múltipla usando componentes principais. Com isso, torna-se possível realizar 

simulações do clima presente e do clima futuro com maior confiabilidade. 
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Assim, o objetivo geral da presente tese de doutorado é aperfeiçoar a 

simulação da precipitação durante o outono na região tropical da América do Sul 

através de downscaling dinâmico com o modelo regional RegCM4 e posterior 

previsão por conjunto. A pesquisa é focada na Amazônia e no Nordeste do Brasil. 

  

Para alcançar o objetivo geral, propõe-se especificamente:  

 

(i) Verificar o desempenho do modelo RegCM4 com diferentes 

parametrizações de cumulus convectivos: Grell (1993) e MIT-Emanuel 

(EMANUEL, 1991) para os outonos de 1991 a 2008; 

(ii) Analisar a influência do parâmetro Eficiência da Precipitação 

(Precipitation Efficiency: PEF), para o esquema convectivo de Grell (1993) 

associados ao fechamento de nuvem de Arakawa-Schubert (1974) e de 

Fritsch e Chappell (1980) para os outonos de 1991 a 2008; 

(iii) Determinar a influência do parâmetro Umidade Relativa Mínima (RHmín) 

para formação de nuvem, em escala de grade, na precipitação durante os 

outonos de 1991 até 2008; 

(iv)  Avaliar a potencialidade da previsão por conjunto, com o resultado de 

simulações com diferentes parametrizações, através da Regressão Linear 

Múltipla por Componentes Principais na fase de treinamento, outonos de 1991 

a 2002, e na fase de validação, outonos de 2003 até 2008; 

(v) Comparar o desempenho da combinação linear através da Regressão 

Linear Múltipla por Componentes Principais com a combinação através da 

média aritmética das simulações. 

 

O texto é estruturado em cinco capítulos, a saber: no Capítulo 2 consta a 

fundamentação teórica; no Capítulo 3, os dados e método proposto; no Capítulo 4 os 

resultados e a discussão e, no Capítulo 5, uma síntese dos principais resultados e 

perspectivas de trabalhos futuros. Por fim, as referências e apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

  

 Nesse capítulo, incialmente, são apresentados os sistemas 

atmosféricos atuantes nas duas regiões de estudo, que são situadas na região 

tropical da América do Sul. O trabalho teve foco sobre a Amazônia (AMZ) e o 

Nordeste do Brasil (NEB). Em seguida, apresenta-se uma revisão, em ordem 

cronológica, da utilização de Modelos Climáticos Regionais (downscaling dinâmico) 

na região da América do Sul, enfatizando-se os estudos com diferentes versões do 

modelo climático regional RegCM. Por fim, alguns trabalhos que exemplificam a 

utilização da previsão por conjunto na área de previsão de tempo e clima. 

 

2.1 Sistemas atmosféricos atuantes na Amazônia 

 

A região Amazônica localiza-se entre as latitudes 5°N-18°S e longitudes 

42°W-74°W, abrangendo nove estados do Brasil (América do Sul), são estes: Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte do 

estado do Maranhão. A Amazônia possui diferentes regimes de precipitação devido 

à sua extensão, heterogeneidade espacial e a atuação de sistemas meteorológicos 

em diferentes escalas espaço-temporal. Dentre os sistemas atuantes nessa região, 

destacam-se: Zona de Convergência Intertropical, Zona de Convergência do 

Atlântico Sul, Ondas de Leste, Linhas de Instabilidades, Sistemas Convectivos de 

Mesoescala, Frentes Fria e Brisas. 

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é um sistema de escala sinótica 

que compreende a região de confluência dos ventos alísios de sudeste, oriundos do 

Hemisfério Sul, e de nordeste, oriundos do Hemisfério Norte, na região equatorial, ou 

seja, o ramo ascendente da célula de Hadley. A variação da posição da ZCIT 

influencia na variabilidade sazonal da região. A ZCIT alcança sua posição mais ao 

sul (em torno de 20S) entre o verão e o outono (de fevereiro a abril) que contribui 

para a intensificação da chuva na região norte do Brasil e no final do inverno alcança 

sua posição mais ao norte (em torno de 140N), que corresponde ao período de 

menor taxa de precipitação. Esse sistema pode sofrer interferência das ondas de 

leste, que também é um sistema de escala sinótica, devido à alteração no campo de 

pressão na faixa tropical do globo terrestre, na área de influência dos ventos alísios, 

e se deslocam de leste para oeste. Essa interferência gera regiões de nebulosidade 
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intercaladas por regiões sem nebulosidade (NIETO FERREIRA E SCHUBERT, 

1997). 

Na região sul e sudoeste da região Amazônica tem-se a atuação da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Esse fenômeno é caracterizado pela 

persistência de uma banda de nebulosidade orientada no sentido noroeste-sudeste, 

que se estende desde o centro-sul da Amazônia, regiões Centro-Oeste e Sudeste, 

centro-sul da Bahia, norte do estado do Paraná e se estendendo em direção ao 

Oceano Atlântico sudoeste (FERREIRA et al., 2004). Uma das principais 

consequências da atuação da ZCAS é a ocorrência dos altos índices pluviométricos, 

principalmente no final da primavera e nos meses de verão (CARVALHO et al., 

2004; GRIMM, 2011; SANTOS et al., 2015). 

Com relação a fenômenos de mesoescala, destacam-se: os Complexos 

Convectivos de Mesoescala (CCM) e as Linhas de Instabilidades (LI). Os CCM são 

sistemas formados pelo aquecimento radiativo da superfície que favorece a 

convergência e a convecção. As LI são sistemas que se desenvolvem ao longo da 

costa norte do Brasil devido à intersecção entre as brisas marítimas e os ventos 

alísios (COHEN et al., 1995).  Esse sistema pode se desfazer na costa atlântica ou 

propagar-se para o interior da região Amazônica (KOUSKY, 1980) influenciando o 

ciclo diurno da região (SANTOS E SILVA et al., 2012; SANTOS E SILVA, 2013). 

Os sistemas transientes de escala sinótica, que atingem principalmente o 

Noroeste e Sul da Amazônia, são as frentes frias. Quando as frentes chegam a 

Amazônia são costumeiramente chamadas de "friagens" (MOLION, 1987; 

MARENGO et al., 1997). Em média, entre abril e setembro, de 6 a 7 frentes frias 

atingem a região Amazônica, contribuindo para a precipitação (FISCH, 1995).  

Em termos de fenômenos associados à variabilidade interanual, destacam-se 

a atuação do El Niño Oscilação Sul (ENOS) sobre o Oceano Pacífico e ao gradiente 

meridional inter-hemisférico de anomalias de Temperatura da Superfície do Mar 

(TSM) sobre o oceano Atlântico regulam o início, o fim e a intensidade da estação 

chuvosa (MOURA E SHUKLA, 1981; UVO et al., 1998; COELHO et al., 1999; 

SOUZA et al., 2002, 2004; REBOITA E SANTOS, 2015). Marengo e Hastenrath 

(1993), através de observações, verificaram que durante grande aquecimento das 

águas do Pacifico equatorial central (El-Niño), a ZCIT situa-se mais ao norte da sua 

posição normal sobre o Atlântico tropical, consequentemente, os ventos alísios de 

nordeste são mais fracos, o que diminui a umidade que penetra no interior da região 
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Amazônica, sendo esse padrão característico de anos de seca. Dessa forma, esses 

fenômenos associados são responsáveis pelas piores secas (por exemplo, nos anos 

1983 e 1992) e cheias da região Amazônica (por exemplo, nos anos 1989,1999 e 

2009) (MARENGO E SPINOZA, 2015). 

 

2.2 Sistemas atmosféricos atuantes no Nordeste do Brasil 

 

O Nordeste do Brasil (NEB) é situado entre as latitudes 1°S-18°S e longitudes 

34°W-48°W, inclui principalmente três tipos de climas: clima litorâneo úmido, clima 

tropical e tropical semiárido, com precipitação anual variando de 300 mm a 2000 

mm. Essa variação de climas deve-se a vários sistemas meteorológicos que 

induzem chuvas nessa região. Em escala sinótica, destacam-se a ZCIT que é o 

principal mecanismo para precipitação no norte do NEB durante a estação chuvosa, 

entre fevereiro e maio (MOLION E BERNARDO, 2002) e os Vórtices Ciclônicos de 

Altos Níveis (VCAN). Os VCAN são circulações ciclônicas fechadas na troposfera 

superior com centro frio, na qual ocorre tempo bom (sem nebulosidade) e convecção 

em sua borda (KOUSKY E GAN, 1981; RAMIREZ et al., 1999; COUTINHO et al., 

2010). Os vórtices são observados no NEB durante a primavera, verão e outono, 

mas são mais frequentes durante o verão.  

Em mesoescala, destacam-se: as LI (SILVA et al., 2008) e os distúrbios 

ondulatórios de leste (TORRES E FERREIRA, 2011). As LI são sistemas que se 

desenvolvem ao longo da costa do nordeste do Brasil induzidas pelas brisas 

marítimas e que podem ser intensificadas pelas ondas de leste, causando 

precipitação intensa principalmente em regiões litorâneas (OLIVEIRA et al., 2013). 

Na escala local, têm-se as circulações orográficas e as células convectivas. 

As células convectivas formam-se devido ao aquecimento da superfície e à 

convergência de umidade transportada pelos Alísios que induzem a convecção local 

formando pequenas células. Portanto, são mais frequentes quando a temperatura 

média atinge seu valor máximo, geralmente no mês de março, mês mais chuvoso, 

em média, no interior do NEB (MOLION E BERNARDO, 2002). 

Quanto à variabilidade interanual, anos secos e chuvosos têm sido 

relacionados ao ENOS sobre o Oceano Pacífico e ao gradiente meridional inter-

hemisférico de anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) sobre o 
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oceano Atlântico (MOURA E SHUKLA, 1981; NOBRE E SHUKLA, 1996; DE SOUZA 

et al., 2000; SOUZA et al., 2004; MARENGO et al., 2016). 

 

2.3 Simulações com modelos regionais na América do Sul 

 

Uma das primeiras avaliações dos Modelos Regionais (MR) sobre a AS foi 

realizada por Chou et al. (2000) que executou o modelo ETA com condições de 

contorno do Modelo de Circulação Geral (MCG) do CPTEC1/COLA2 para simular a 

precipitação acumulada em dois meses, agosto e novembro de 1997, classificados 

como seco e úmido, respectivamente. Os autores obtiveram uma distribuição 

espacial mais realística da precipitação com o modelo regional comparado ao MCG. 

Em seguida, Menéndez et al. (2001) com o modelo regional Limited Area 

HIBU Model LAHM aninhado ao modelo global LMD-Z, primeira versão, simularam o 

mês de julho por 6 anos consecutivos para a AS. O modelo regional apresentou 

menor viés positivo para a precipitação e maior viés negativo para a temperatura. Os 

autores atribuíram esse resultado a baixa resolução espacial utilizada e a 

simplificada representação dos processos físicos solo-atmosfera por parte do 

modelo regional. 

Nobre et al. (2001) compararam o desempenho do Regional Spectral Model  

(RSM) do NCEP3 aninhado com o modelo global ECHAM3 para os espaçamentos 

de grade 80 km e 20 km, sobre a região tropical da AS, de janeiro até abril de 1999. 

Ao contrário do esperado, o sinal da precipitação foi capturado pelo domínio com 

menor resolução (80 km). Os autores atribuíram esse resultado à inadequação da 

parametrização de cumulus usada para simulações com alta resolução (20 km). Os 

autores indicaram o modelo regional para previsão de tempo, devido à concordância 

da frequência de eventos chuvosos (acima de 12 mm/dia) com os dados 

observados. 

Misra et al. (2002; 2003) investigaram o desempenho do modelo regional 

RSM, comparado ao modelo global COLA4, em capturar a variabilidade climática 

interanual na AS associada ao ENOS5. Apesar de o modelo regional apresentar 

melhor desempenho, erros sistemáticos foram observados, como: subestimação 

                                            
1 Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climáticos 
2 Center for Ocean-Land-Atmosphere Studies 
3 National Centers for Environmental Prediction 
4 Center for Ocean-Land-Atmosphere Studies 
5 El Niño Oscilação Sul 
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(superestimação) da precipitação na região nordeste (Cordilheira dos Andes) da AS 

e erro na localização e intensidade da ZCIT6. 

Além de verificar a variabilidade climática interanual relacionada ao ENOS, 

Seth e Rojas (2003) e Rojas e Seth (2003) investigaram a sensibilidade do modelo 

regional RegCM quanto ao tamanho do domínio utilizado na simulação. As 

simulações foram para o período de 1 de janeiro até 31 de maio, para os anos de 

1983 (seco) e 1985 (chuvoso). Aos autores compararam a precipitação simulada em 

diferentes domínios com a observada e verificaram que a região tropical é mais 

sensível ao tamanho do domínio do que regiões em latitudes médias. Portanto, 

concluíram que a região tropical necessita de um domínio espacial maior do que em 

regiões de latitudes médias. Esse resultado foi atribuído ao fato das anomalias na 

temperatura das águas do Pacífico, Atlântico Norte e Atlântico Sul influenciarem 

diretamente no regime da precipitação da região tropical da América do Sul, onde 

parcelas desses oceanos estavam incluídas no domínio.  

O RegCM (primeira versão) captou a variabilidade interanual da chuva 

observada na AS. Esse resultado foi encontrado por Seth et al. (2004), que 

utilizando o RegCM (primeira versão), analisaram a distribuição da chuva diária de 1 

de janeiro até 31 de maio, para os anos de 1983 (seco) e 1985 (chuvoso) e 

comparam com o observado, para três regiões do América do Sul: Amazônia, 

Nordeste e Sudeste. Também, para cada ano alteraram o tempo em que a 

simulação foi reiniciada (simulação sazonal, simulação mensal e reiniciada a cada 

10 dias). Obtiveram melhores resultados, para eventos moderados (2.5-10.0 

mm/dia), quando a simulação foi reinicializada a cada 10 dias. 

Quanto à capacidade de representar o escoamento em baixos níveis durante 

o verão austral, Fernandez et al. (2006a, 2006b) analisaram a circulação média 

simulada para o mês de janeiro (de 1991 até 2000) e, também, a precipitação sobre 

a AS, comparando o resultado dos modelos RegCM3 e EtaClim (CPTEC7). Quanto 

ao  RegCM3, o modelo reproduziu de forma satisfatória a Alta da Bolívia, mas com 

um deslocamento para o sul, ao mesmo tempo simulou corretamente a posição do 

Vórtice Ciclônico sobre o nordeste do Brasil. A ZCIT foi reproduzida corretamente, 

consequentemente, a precipitação sobre o Nordeste convergiu para o observado. 

Um sinal fraco da ZCAS foi simulado, portanto, a precipitação no sudeste do Brasil 

foi subestimada. O modelo EtaClim deslocou a ZCIT para o norte, secando o 

                                            
6 Zona de Convergência Intertropical 
7 Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climáticos 
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nordeste do Brasil, como também não reproduziu a posição do Vórtice Ciclônico 

sobre o nordeste do Brasil corretamente, apesar de prever a localização correta da 

Alta da Bolívia. Concluiu-se que os modelos tem desempenho comparáveis e podem 

ser utilizados para previsão climática. 

Seth et al. (2006) analisaram a influência de diferentes condições iniciais e de 

contorno diferentes nas simulações com o modelo regional RegCM3 e comparam 

com os resultados do modelo global ECHAM. Os autores relataram que o modelo 

regional tem desempenho comparável ao modelo global. Mas, em regiões ou 

períodos da AS onde predominam a influência de sistemas de escala sinótica, o 

modelo regional não conseguiu melhorar o resultado do modelo global. 

O ciclo diário da precipitação pelo RegCM3 foi analisado por Rocha et al. 

(2009). Além disso, compararam a previsão climática de 17 verões (1988/2004) com 

o RegCM3 com bases de dados distintas (CRU: University of East Anglia; CPC: 

NOAA; TRMM; R2: NCEP-DOE), verificando o desempenho do modelo para a região 

tropical, subtropical e extropical da AS. Para isso, utilizaram o esquema convectivo 

de Grell (1993), com fechamento de Arakawa-Schubert (1974), e um espaçamento 

de grade de 50 km. A análise dos 17 verões mostrou que, em geral, a precipitação 

simulada pelo RegCM3 tem padrão similar ao CRU8 e CPC9, com mínimo de 

precipitação sobre o Nordeste do Brasil e máxima na direção da ZCAS, noroeste-

sudeste do Brasil. A partir disso, pode-se concluir que o RegCM3 é capaz de simular 

mecanismos de mesoescala associados às características da região (linhas 

costeiras, topografia, utilização do solo e vegetação) diferentemente do MCG, que 

não simulou essas características. Por fim, observou-se um contraste do ciclo diurno 

simulado com os dados do TRMM10, na região tropical e extratropical, substimando a 

precipitação convectiva durante o dia e superestimando durante a noite, com 

exceção da região sob a ZCAS. 

Reboita et al. (2010) analisaram as características da ciclogênese sobre a 

costa leste da AS de 1990 a 1999 simuladas com o RegCM3 e comparadas com os 

dados do NCEP. Os autores utilizaram um esquema número que identifica mínimos 

de vorticidade relativa a partir do campo de vento a 10 m. O RegCM3 capturou as 

três áreas de desenvolvimento de ciclones captadas previamente pelo NCEP, 

apesar de subestimar o número total de ciclones mais intensos. 

                                            
8 Climatic Research Unit 
9 Climate Prediction Center 
10 Tropical Rainfall Measuring Mission (Huffman et al., 2007) 
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Na região norte do Brasil, o desempenho do RegCM3 foi examinado por 

Souza et al. (2009), mas apenas para a região da Amazônia oriental, no verão e 

outono, em que se tem maior concentração da precipitação anual, durante 26 anos 

(1982 a 2008), com um espaçamento de grade de 30 km, usando a parametrização 

de Grell (1993). Os resultados mostraram viés seco no Amapá e norte/nordeste do 

Pará, concluindo que o RegCM3 não simula bem a ZCIT. Entretanto, o modelo 

previu, dentro da margem de erro, cenários favoráveis (La Niña e gradiente TSM 

para o Atlântico tropical sul) e desfavoráveis (El Niño e gradiente TSM para o 

Atlântico tropical norte) no periodo de estudo, isto é, variabilidade interanual foi bem 

representada. 

Simulações para cenário futuro foram realizadas por Reboita et al. (2014).  Os 

autores utilizaram o RegCM3 aninhado com os modelos globais, ECHAM5 e 

HadCM3, e compararam os resultados. Realizaram-se simulações do clima presente 

(1960-1990), simulações para futuro próximo (2010-2040) e futuro distante (2070-

2100), assim denominadas pelos autores. A precipitação e a temperatura média 

convergiram para os dados do CRU, quanto à distribuição espacial e intensidade 

das variáveis, para o clima presente, em ambas simulações. Para o futuro-próximo, 

os modelos simularam um aumento da temperatura para AS, com anomalia máxima 

igual a 20C, durante o inverno para a região central. Quanto à precipitação, 

observaram anomalia negativa para a região norte da AS durante o verão e o 

inverno. Para o futuro distante, uma anomalia positiva (negativa) de temperatura 

(precipitação) foi simulada para a região norte da AS e um aumento de precipitação 

(em média igual a 1,5 mm/dia) para a região sudeste da AS. Os autores observaram 

que os resultados convergiram para as previsões presentes na literatura, portanto 

recomendaram o emprego do RegCM3 para previsões de cenários na AS. 

A AS possui uma topografia acidentada, superfícies aquáticas e uma 

vegetação diversificada, ocasionando o desenvolvimento de diferentes sistemas 

atmosféricos em escala regional. O modelo climático regional, com alta resolução, 

representa essas características de forma mais realística, portanto capta o 

desenvolvimento desses sistemas de escala regional e prevê uma melhor 

distribuição espacial das variáveis climatológicas e de suas intensidades. 

De acordo com os resultados encontrados na literatura, apresentados nesse 

capítulo, o modelo RegCM, e suas versões, apresenta potencial para gerar 

informações climáticas em escala regional na AS, mas é sensível às condições 
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iniciais, às parametrizações dos processos físicos, à resolução espacial, às 

dimensões do domínio e ao modelo global utilizado como condição de contorno. 

 

2.4 Aplicações da técnica Previsão por conjunto 

 

A previsão por conjunto é geralmente executada com simulações oriundas de 

modelos globais, embora o princípio seja aplicável para simulações com modelos 

regionais. Entre os trabalhos encontrados na literatura, destacaram-se: Toth e 

Kalnay (1993), Krishnamurti et al. (1999); Houtekamer e Demore (1995) e Straus e 

Mo (2002). 

Toth e Kalnay (1993), precursores em previsão por conjunto, avaliaram 

técnicas para introduzir perturbações nas condições inicias de modelos climáticos 

globais e analisaram como essas perturbações evoluíam dentro de 12 dias de 

previsão (previsão de tempo). Além disso, observaram que a previsão por conjunto, 

obtida apenas através da média aritmética entre as previsões com diferentes 

perturbações nas condições iniciais, fornece melhor resultado comparada ao 

resultado de apenas uma simulação. 

Krishnamurti et al. (1999) compararam a previsão por conjunto com a 

combinação entre as simulações através da regressão linear múltipla com a obtida 

através da média para o hemisfério norte, hemisfério sul, região tropical, Europa e 

Estados Unidos da América, durante JJA de 1998 e JFM de 1999. O conjunto foi 

composto pelas previsões globais do ECMWF11, UKMO12, JMA13, NCEP14, 

NOGAPS15, BMRC16 e RPN17. Verificaram que a combinação dessas bases de 

dados através da regressão múltipla obtinha um erro quadrático médio menor ao ser 

comparada com o desempenho individual dos modelos e com a combinação através 

da média. Os autores concluíram que o coeficiente de regressão atribui pesos 

distintos a cada membro do conjunto com base no desempenho individual do 

membro em representar o passado. 

Houtekamer e Demore (1995) verificaram a influência do número de membros 

considerados na previsão por conjunto. Testaram-se conjuntos com 2, 8 e 32 

                                            
11 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
12 United Kingdom Meteorological Office 
13 Japan Meteorological Agency 
14 National Centers for Environmental Prediction 
15 Navy Operational Global Atmospheric Prediction System 
16 Bureau of Meteorology Research Centre 
17 Recherche en Prévision Numérique 
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membros (simulações) com o modelo ECMWF T21, para o Hemisfério Norte, em que 

se diferenciavam pelas condições iniciais perturbadas pelas técnicas: optimal 

perturbation (LORENTZ, 1965), bred (TOTH E KALNAY, 1993) e OSSE-MC (GHIL et 

al., 1981). Os autores observaram melhorias no desempenho do método com o 

aumento de 2 para 8 membros, mas não obtiveram ganho significativo ao aumentar 

para 32 membros. 

Straus e Mo (2002) analisaram o método de regressão linear múltipla por 

componentes principais para previsão da variabilidade sazonal (inverno), no 

Hemisfério Norte, para o período de 1981 a 2000. Os autores utilizaram o MCG 

Center for Ocean Land Atmosphere Studies e as simulações para compor o conjunto 

diferenciavam-se quanto às condições iniciais. Os resultados indicaram que o 

método tem maior habilidade para previsão de variabilidade do que a média 

aritmética das simulações. 

São mais comuns trabalhos que tem como a variável a ser estimada a 

temperatura, por exemplo: Huth et al. (2000) e Wilby (2000). Ambos utilizaram o 

modelo de regressão linear com as seguintes variáveis preditoras: a pressão ao 

nível do mar, pressão a 850 hPa, altura geopotencial e componentes do vento. Para 

esses autores, a temperatura está fortemente associada empiricamente com essas 

variáveis, por isso captam a variação da temperatura, ao contrário da precipitação, 

que é uma variável mais sujeita a processos estocásticos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Neste capítulo serão descritos os dados utilizados, as características gerais 

de um modelo climático, o modelo climático regional RegCM4, as configurações das 

simulações para compor o conjunto de previsões climáticas e método de regressão 

linear múltipla por componentes principais. 

 

3.1 Dados 

 

Nesta seção serão apresentados os dados utilizados nas condições iniciais e 

de contorno do RegCM e os dados observados de precipitação diária. 

 

3.1.1 Dados para condições iniciais e de contorno do RegCM 

 

Para realização de simulações em áreas limitadas, o modelo deve receber 

informações de escala global. Esse procedimento, em geral, é realizado enquanto 

durar a simulação e em intervalos regulares (6, 12 ou 24 horas). Usualmente 

escolhe-se o intervalo de 6 horas, o que permite que o modelo regional não perca 

informações, por exemplo, de sistemas transientes de escala sinótica. Essas 

informações, chamadas de condições iniciais e de contorno podem ser fornecidas 

através de reanálises obtidas através de simulações com modelos globais. 

Para a simulação com o RegCM4 utilizou-se a cada 6 horas as seguintes 

variáveis: altura do geopotencial (m), temperatura do ar (K), umidade relativa do ar 

(%), componente zonal (u) e meridional (v) do vento. Nas simulações da presente 

pesquisa utilizaram-se dados da reanálise ERA-Interim, que é um conjunto de dados 

globais da atmosfera produzidos pelo European Centre for Medium-Range Weather 

Forecast (ECMWF) com um espaçamento horizontal de 1,50 x 1,50 disponíveis a 

cada 6 horas (00:00, 06:00, 12:00 e 18:00 UTC). Esse produto é uma versão mais 

atualizada da reanálise ERA-40. Cobre o período de 1 janeiro de 1979 até os dias 

atuais. Essa reanálise é produzida com um esquema de assimilação sequenciada 

cíclica, que avança no tempo a cada 12 horas. A cada 12 horas as observações 

disponíveis são combinadas com previsões a “priori” do modelo de previsão para 

estimar a evolução do estado da atmosfera global e sua superfície subjacente. Isso 

envolve uma análise do campo da atmosfera (temperatura, vento, umidade, 
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pressão). Essa análise é usada inicialmente para previsão em um curto tempo, que 

fornecerá uma estimativa do estado da atmosfera para o próximo ciclo (DEE et al., 

2011). 

Além das informações das condições atmosféricas, o modelo regional 

necessita de dados da temperatura na superfície do mar (TSM), topografia e 

cobertura do solo. Os dados de TSM utilizados foram produzidos pela National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), que usam informações coletadas 

in situ e dados obtidos via satélites. Após isso, um algoritmo de interpolação 

(chamado de interpolação ótima - IO) é usado para combinar essas duas fontes de 

informações (REYNOLDS et al., 2002). O resultado da IO são dados semanais e 

disponíveis de 1989 até os dias atuais, centrado na quarta-feira, dispostos em uma 

grade regular de espaçamento de 1,50 x 1,50.  A IO é feita sobre todas as áreas do 

oceano e de grandes lagos, não tendo uma análise sobre a terra. Os valores na terra 

são preenchidos pela interpolação Cressman para produzir uma malha completa. 

Entretanto, o modelo regional assimila apenas os dados sobre superfícies líquidas. A 

topografia e a cobertura do solo são provenientes da United States Geological 

Survey (USGS) and Global Land Cover Characterization (GLCC), com 60 segundos 

de espaçamento de grade horizontal (LOVELAND et al., 2000). 

 

3.1.2 Dados de precipitação  

  

Para avaliação dos resultados das simulações e calibragem do modelo de 

regressão linear múltipla por componentes principais foram utilizados os dados 

diários de precipitação do Global Precipitation Climatology Center (GPCC) 

(SCHNEIDER et al., 2014). Os dados da análise GPCC são fornecidos por serviços 

meteorológicos e hidrológicos de diversos países e do Global Telecommunication 

System da World Meteorological Organization (WMO GTS). Esse produto tem 

resolução espacial de 1,0° x 1,0°, latitude versus longitude, e cobertura temporal de 

janeiro de 1988 até dezembro de 2013 (SCHNEIDER et al., 2014; SCHAMM et al., 

2014). 
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3.2 Modelo Climático  

 

Um modelo climático tem a finalidade de prever a evolução no tempo do 

sistema climático. O sistema climático é constituído por cinco componentes: a 

atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, superfície da terra e a biosfera, influenciado por 

forçantes externas, cuja principal é o Sol.  

O comportamento da atmosfera é descrito pelas leis fundamentais da 

Mecânica Clássica e Termodinâmica, aplicando os princípios de conservação de 

massa, momento e energia. Para descrever o comportamento dinâmico da 

atmosfera, o espaço é discretizado e cada parcela desse espaço está submetida à 

Força Gravitacional (equação 3.1), Força de Gradiente de Pressão (equação 3.2), 

Força de Viscosidade (equação 3.3) e à Força de Coriolis (equação 3.4) (Holton, 

2004). Nas equações de número 1 a 4, tem-se: �� é a força gravitacional, � é a 

massa da parcela de ar, � é o raio da Terra, � é a constante Gravitacional, �� é a 

massa da Terra, � é a densidade específica, � é a pressão, ��⃗  é o vetor velocidade 

do vento, �⃗ é a força de gradiente de pressão, ��
���⃗  é a força de viscosidade, ��

���⃗  é a 

força de Coriolis, Ω��⃗  é a velocidade angular da terra e � é o coeficiente de 

viscosidade. 

 

���
���⃗ �

�
=

�. ��

��
 

 

(3.1) 

�⃗

�
= −

1

�
∇� 

 

 (3.2) 

��
���⃗ = �. ∇���⃗  

 

 (3.3) 

��
���⃗

�
= 2Ω��⃗ � ���⃗  

 (3.4) 

 

 

Em coordenadas σ-sigma, ao aplicar a Segunda Lei de Newton, cada parcela 

terá seu movimento descrito em função do tempo, nas três dimensões, pelas 

equações 3.5 e 3.6: 
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(3.6) 

  

Sendo que u e v são as componentes do vetor velocidade do vento na 

horizontal, Tv é a temperatura virtual, Φ é a altura geopotencial, f é o parâmetro de 

Coriolis, R é a constante dos gases para o ar seco, m é o fator de escala que 

depende do tipo de projeção adotada, �̇, �� e �� representam os efeitos de 

difusividade horizontal e vertical, e �∗ = �� − �� (GRELL et al., 1994). 

Essas equações são chamadas de Equações Primitivas ou Equações de 

Navier-Stokes. Em um modelo climático, considera-se que nenhuma massa é 

perdida ou criada na atmosfera. Portanto, para descrever a continuidade de massa, 

tem-se: 

��∗

��
= −� �

��∗�

��
+

��∗�

��
� −

��∗�̇

��
 

(3.7) 

 

Para uma parcela de ar, a diferença do balanço da quantidade de calor (Q) e 

o trabalho (W) trocado entre essa parcela e o meio, em função do tempo, resulta na 

variação de sua energia interna (U) em função do tempo (equação 3.8). Essa 

relação é chamada de Primeira Lei da Termodinâmica ou Equação da Energia 

Termodinâmica, dada por:  
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(3.8) 
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No modelo RegCM4 está apresentada conforme equação 3.9, em que cpm é o 

calor específico do ar a pressão constante, FHV representa o efeito de difusividade 

horizontal e FVT na vertical. 

  

��∗�
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��∗��
�
��

+

��∗��
�
��

� −
��∗��̇

��
+

����
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���
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(3.9) 

 

Também, admite-se que essa parcela de ar comporta-se como um gás ideal, 

em que as variáveis termodinâmicas estão relacionadas de acordo com a Equação 

dos Gases Ideais (equação 3.10). 

� = �. �. � (3.10) 

 

A interação da atmosfera com a biosfera, criosfera e hidrosfera são inseridas 

no modelo através das parametrizações físicas, descritas mais a frente nesse 

trabalho. 

A previsão numérica de tempo e clima tem por finalidade integrar essas 

equações parciais prognósticas, conhecida como Equações Primitivas, que 

governam a atmosfera, encontrando uma solução. Mas devido a esse problema, 

admitir várias soluções, uma condição inicial e de contorno deverão ser impostas, 

que são as variáveis prognósticas (Randall, 2011). Portanto, ao conhecer o estado 

inicial do escoamento da atmosfera é possível conhecer sua condição em um tempo 

posterior através da integração numérica dessas equações. 

As variáveis prognósticas, isto é, as que compõem as condições iniciais e de 

contorno do modelo, são: temperatura do ar, componente zonal e meridional do 

vento, umidade específica do ar, altura geopotencial e temperatura na superfície do 

mar. 

 

3.3 Modelo Climático Regional RegCM4 

 

O Modelo Climático Regional RegCM4 é a quinta versão do RegCM, 

originalmente desenvolvido pelo National Center for Atmospheric Research (NCAR) 

(GIORGI, 1990), baseado no Mesoscale Model (MM4) descrito em detalhes por Grell 
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et al. (1994). É um modelo de área limitada, hidrostático, compressível e em 

coordenada vertical sigma-pressão. As equações primitivas, que compõem o núcleo 

dinâmico do modelo, são resolvidas na grade B de Arakawa-Lamb. O modelo dispõe 

de várias opções de parametrizações físicas que vão sendo incorporadas a cada 

nova versão.  

Uma breve descrição da evolução e diferenças entre as versões do modelo 

RegCM, até a quarta (RegCM4) quanto a: dinâmica do modelo, transferência 

radiativa, esquemas convectivos, precipitação em larga escala, interação com 

aerossóis, fluxos entre atmosfera e solo ou oceano, dentre outros, pode ser 

encontrada em Giorgi et al. (2012). Além disso, Giorgi et al. (2012) realizaram testes 

de sensibilidade em quatro domínios delimitados pelo projeto Coordinated Regional 

Climate Downscaling Experiment (CORDEX: GIORGI et al., 2009) para ilustrar 

aspectos do comportamento do modelo (quarta versão) para diferentes regimes 

climáticos. O Quadro 01 sintetiza a evolução do modelo RegCM com suas 

respectivas alterações entre as versões e suas principais referências. 

Na Tabela 3.1, tem-se de forma sintetizada as parametrizações disponíveis 

no RegCM4. Mais detalhes sobre essas parametrizações, que foram utilizadas 

nesse trabalho, e outras características do modelo podem ser encontrados no 

Apêndice A. 

 

Tabela 3. 1 - Parametrizações do modelo RegCM4. Adaptada de Giorgi et al. (2012). 

Parametrizações Físicas          Opções 

Precipitação Convectiva  Grell (Grell, 1993) 

 Emanuel (Emanuel e 

Zivkovic-Rothman, 1999) 

 Kuo Simplificado (Anthes et 

al. 1987) 

 Tiedtke (Tiedtke 1989) 

Precipitação na escala da grade  SUBEX (Pal et al. 2000) 

Superfície  BATS (Dickinson et al. 1993)  

 SUBBATS (Giorgi et al. 2003)  

 CLM3.5 (Tawfik e Steiner 

2011; Oleson et al. 2008) 

Transferência Radiativa  CCM3 (Kiehl et al. 1996) 
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Parametrizações Físicas Opções 

Camada Limite Planetária  Holtslag (Holtslag et al.1990) 

 UW-PBL (Bretherton et al. 

2004) 

Fluxos no oceano  BATS (Dickinson et al. 1993) 

 Zeng (Zeng et al. 1998) 

 Ciclo diurno da TSM (Zeng e 

Beljaars 2005) 

Aerossóis e Química  Orgânico e Black carbon 

(Solmon et al. 2006) 

 Poeira (Zakey et al. 2006) 

 Sal marinho (Zakey et al. 

2008) 

Lagos Interativos  1D difusão/convecção 

(Hostetler et al. 1993) 

Banda Tropical  Coppola et al. (2012) 

Oceano acoplado   MIT (Artale et al. 2010) 

 ROMS (Ratnam et al. 2009) 

 

 

 

 



36 
 

Quadro 01: Progressão das versões do modelo climático RegCM e suas principais referências. Fonte: Modificada de Pal et al. 

(2007).

 RegCM1 RegCM2 RegCM2.5 RegCM3 RegCM4 RegCM4.1 

Primeiras 
referências 

Dickinson et al. 
(1989) 

Giorgi and Bates 
(1989) 

Giorgi et al. (1993) Giorgi and Shields 
(1999) 

Pal et al. (2000) 

 Giorgi et al. (2012) Giorgi et al. (2012) 

Dinâmica MM4 
Anthes et al., (1987) 

MM5 (hidrostático) 
Grell et al., (1994) 

MM5 (hidrostático) 
Grell et al. (1994) 

MM5 
(hidrostático) 

Grell et al. (1994) 

MM5 
Grell et al. (1993) 

MM5 
Grell et al. (1994) 

Transferência 
Radiativa 

CCM1 
Kiehl et al. (1987) 

CCM2 
Briegleb (1992) 

CCM3 
Kiehl et al. (1996) 

CCM3 
Kiehl et al. (1996) 

CCM3 
Solmon et al. (2008) 

CCM3 
Solmon et al. (2008) 

Camada Limite Local 
Deardorff (1972) 

Não-local,  
Holtslag et al. 

(1990) 

Não-local,  
Holtslag et al. 

(1990) 

Não-local,  
Holtslag et al. 

(1990) 

Modificado Holtslag 
Holtslag et al. (1990), 

UW-PBL  
(Bretherton et al. 

2004) 

Modificado Holtslag 
Holtslag et al. (1990), 

UW-PBL  
(Bretherton et al. 

2004) 
Superfície da Terra BATS  

Dickinson et al. 
(1986) 

BATS  
Dickinson et al. 

(1993) 

BATS  
Dickinson et al. 

(1993) 

SUBBATS 
Giorgi et al. 

(2003) 

BATS  
Dickinson et al. 

(1993) 
CLM 3.5 (Oleson et 

al. (2008)) 

BATS  
Dickinson et al. 

(1993) 
CLM 3.5 (Oleson et 

al. (2008)) 
Precipitação 
Convectiva 

Anthes–Kuo 
Anthes (1977) 

Grell (1993) 
Anthes (1977) 

Zhang and 
MacFarlane 

(1995) 
Grell (1993) 

MIT(Emanuel 
1991) 

Anthes–Kuo 
Grell (1993) 

MIT(Emanuel 1991) 
Kuo (Anthes et al. 

1987) 
Grell (1993) 

 

MIT(Emanuel 1991) 
Kuo (Anthes et al. 

1987) 
Grell (1993) 

Modificado (Diro et 
al. (2012)) 

Precipitação em 
escala de grade 

Implicit 
Giorgi and Bates 

(1989) 

Explicit 
Hsie et al. (1984) 

SIMEX 
Giorgi e Shields 

(1999) 

SUBEX 
Pal et al. (2000) 

SUBEX 
Pal et al. (2000) 

SUBEX 
Pal et al. (2000) 

Aerossóis e 
Química 

Não disponível Não disponível Qian and Giorgi 
(1999) 

 

Solmon et al. 
(2006) 

Zakey et al. 
(2006) 

Solmon et al. (2006) 
Zakey et al. (2006) 
Zakey et al. (2008) 

Solmon et al. (2006) 
Zakey et al. (2006) 
Zakey et al. (2008) 
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3.4 Configurações das simulações com o RegCM4 

 

Realizaram-se simulações de 18 outonos, de 1991 até 2008, em um domínio 

compreendido entre as longitudes 860W e 140W e as latitudes 220S e 100N, região 

tropical (Norte e Nordeste do Brasil) da AS. Utilizou-se um espaçamento de grade de 

50 km e 18 níveis de pressão. O domínio e a topografia são apresentados na Figura 

3.1. 

As simulações tiveram início às 00:00 UTC de 15 de Fevereiro e término às 

00:00 UTC de 01 de junho, para cada ano. Foram descartados os 15 primeiros dias 

de cada simulação (mês de fevereiro), como período de ajuste (spin-up) do modelo.  

Para cada outono, executaram-se cinco simulações para compor o conjunto, 

sendo assim, um total de 90 simulações foram realizadas. Essas cinco simulações 

diferenciaram-se pelas configurações das parametrizações, conforme descrito na 

Tabela 3.2. As configurações dos experimentos diferenciaram-se quanto: ao 

esquema convectivo (Grell ou MIT-Emanuel); à umidade relativa mínima para 

formação de nuvem em escala de grade (RHmín); ao fechamento da parametrização 

de convecção profunda (Arakawa-Schubert ou Fritsch e Chappell) no esquema Grell 

e parêmetro de  Eficiência da Precipitação (PEF18), usado apenas no esquema Grell. 

Analisou-se a precipitação diária média sobre a região Norte do Brasil (AMZ), 

compreendida entre as latitudes 13oS e 2oN e longitudes 69oW e 48oW, e sobre a 

região Nordesde do Brasil (NEB), compreendida entre as latitudes 15oS e 2oS e 

longitudes 47oW e 37oW. Essas regiões estão representadas pelas caixas I e II na 

Figura 3.1. Essas áreas foram escolhidas por desempenharem um importante 

papel no balanço de umidade da AS e serem áreas de vulnerabilidade climática, 

sendo foco de outras pesquisas (MEEHL et al., 2007; MARENGO et al., 2010; 

SOLMAN, 2013; COUTINHO et al., 2016).  

                                            
18 Sigla do inglês "Precipitation Efficiency"  
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Figura 3. 1: Domínio utilizado para as simulações e topografia em metros (m). 

As caixas indicam as regiões analisadas. À direita, a região Nordeste (NEB) e à 

esquerda, a região Amazônica (AMZ). 

 

Tabela 3.2 - Configuração das simulações quanto ao esquema convectivo, umidade 

relativa mínima para formação de nuvem em escala de grade, fechamento de nuvem 

e precipitação eficiente. 

Simulação 

(Denominação) 

Eficiência da 

Precipitação (PEF) 

SUBEX 

(RHmín) 

Esquema de Fechamento de 

Nuvem 

EM_SS: 

MIT-Emanuel 

SUBEX Seco 

  

0.65 

 

GR_PS_SS_AS: 

Grell-PEF Seco 

SUBEX Seco 

 

0.25-1.00 

 

0.65 

 

Arakawa-Schubert (1974) 

GR_PU_SS_AS: 

Grell-PEF Úmido 

SUBEX Seco 

 

0.25-0.50 

 

0.65 

 

Arakawa-Schubert (1974) 

GR_PU_SU_AS: 

Grell-PEF Úmido 

SUBEX Úmido 

 

0.25-0.50 

 

0.90 

 

Arakawa-Schubert (1974) 

GR_PU_SU_FC: 

Grell-PEF Úmido 

SUBEX Úmido 

 

0.25-0.50 

 

0.90 

 

Fritsch e Chappell (1980) 



39 
 

3.5 Previsão por conjunto através da regressão Linear Múltipla por 

Componentes Principais 

 

Para minimizar o erro nas previsões climáticas, várias previsões com 

diferentes configurações podem ser geradas e, posteriormente, combinadas. Esse 

método é chamado previsão por conjunto. Uma das técnicas utilizadas para 

combinar os resultados de diferentes simulações é através da Regressão Linear 

Múltipla. 

O método de Regressão Linear Múltipla é uma técnica estatística que 

consiste em encontrar uma relação matemática linear entre uma variável 

dependente (variável resposta), nesse caso os dados diários de precipitação 

observada do GPCC, em função de mais de uma variável independente (variáveis 

preditoras ou explicativas) que serão os dados diários de precipitação simulados 

com diferentes configurações (Tabela 3.2). A equação 3.11 apresenta essa relação, 

sendo Yi a variável a ser estimada (precipitação a ser prevista), Xmi são as variáveis 

explicativas (precipitação obtida com diferentes simulações), �� o intercepto e �� os 

coeficientes de regressão linear múltipla a serem estimados através do método de 

Mínimos Quadrados (WILKS, 2006). Esse método consiste em encontrar uma 

solução que minimize a soma dos quadrados dos resíduos, que é a diferença do 

valor observado de Yi pelo previsto (estimado). 

O método da Regressão Linear Múltipla consiste em estimar os coeficientes � 

que relacionam as variáveis independentes com a variável dependente. Essa etapa 

pode ser chamada de ajuste ou treinamento do modelo de regressão. Para 

encontrar essa solução, reescreve-se a equação 3.11 na forma matricial, ficando a 

matriz com a variável dependente Y, a matriz com as variáveis independentes X, a 

matriz A com os coeficientes �� e a matriz � com os erros �� (WILKS, 2006). 

 

�� = �� + ����� + ⋯ +  �����  + �� (3.11) 
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Reescrevendo a Eq. (3.11) na forma matricial, tem-se: 

 

�
��

⋮
��

� =   �
1 ���   … ���

⋮ ⋮ ⋮

1 ���  … ���

� .  �
��

⋮
��

� + �

��

⋮
��

� 

 

 (3.14) 

 

Multiplicando a matriz A pela matriz X e somando à matriz  �, obtem-se a 

equação anterior, mas na forma matricial. 

 

� = �� + � (3.15) 

  

O Método de estimação de Mínimos Quadrados é utilizado para encontrar os 

coeficientes de regressão linear múltipla com a condição de que a soma dos 

quadrados dos erros seja mínima, para isso isola-se o erro na equação 3.11 e 

obtém-se: 

�� − (�� + ����� + ⋯ +  �����  )=  �� (3.16) 

  

Em seguida, soma-se o quadrado dos erros (SQE) como mostra a equação 

3.17, na forma matricial na equação 3.18 e, por último, minimiza-se esse valor por 

meio da derivada com relação à matriz A, igualando-a a zero, como mostrado na 

Equação 3.19. Ao isolar A (passo não mostrado), tem-se como solução a matriz dos 

coeficientes da Regressão Linear Múltipla na equação 3.20. 

 

��� = �(�� − (��+����� + ⋯ + �����))�  (3.17) 

 

��� = ��� = (� − ��)�(� − ��) (3.18) 

 

�(���)

��
= 0 

 (3.19) 

  

� = [���]�����  (3.20) 

 

Um problema importante em encontrar a solução da equação 3.20 é que a 

matriz ��� pode não ser invertível, ou seja, pode ser uma matriz singular, na qual 
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algumas variáveis explicativas são combinações lineares de outras, isto é, existe 

correlação entre as variáveis independentes. Portanto, quando isso ocorre, tem-se 

uma multicolinearidade e não há estimadores de Mínimos Quadrados únicos para os 

parâmetros. Para previsão climática por conjunto, as simulações com diferentes 

configurações provenientes de um mesmo modelo climático para uma mesma região 

e período são correlacionadas. 

Uma forma de retirar a multicolinearidade das simulações é através do uso da 

técnica de Análise de Componentes Principais, cujo objetivo principal é explicar a 

estrutura de variância e covariância de um vetor aleatório por meio da construção de 

combinações lineares das variáveis originais, que são, para esse problema, as 

variáveis explicativas da Regressão Linear Múltipla. Essas novas variáveis geradas 

pelas combinações lineares são chamadas de componentes principais e não são 

correlacionadas entre si (MINGOTI, 2005). Portanto, ao encontrar as componentes 

principais das variáveis explicativas tem-se um novo conjunto de variáveis com a 

mesma informação das variáveis originais, mas não correlacionadas, eliminando a 

multicolinearidade. O uso de componentes principais para ajustar um modelo de 

regressão linear múltipla foi proposto, inicialmente, por Kendall (1957). Portanto, o 

método de combinação de simulações aqui utilizado é chamado de Regressão 

Linear Múltipla por Componentes Principais. 

O primeiro passo consiste em encontrar as componentes principais, que se 

denominam de matriz Z, da matriz de variáveis explicativas X, na qual a relação 

entre estas é dada por: 

 

� = �′�  (3.21) 

  

P é a matriz ortogonal de dimensão m x m (m é o número de variáveis 

explicativas) constituída dos autovetores da matriz de covariância ou correlação da 

matriz X. Dessa forma, a equação 3.11 e 3.20 podem ser reescritas, 

respectivamente, nas formas: 

� = �� + �  (3.22) 

 

� = [���]����� (3.23) 

  

Encontrada a matriz P, com os pesos de cada configuração e a matriz A com 

os coeficientes da regressão, o modelo de regressão está ajustado e estas matrizes 
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deverão ser utilizadas como ajuste para novas previsões por conjunto. A matriz de 

autovetores P que fornece os pesos de cada variável explicativa é utilizada para 

encontrar a nova matriz de componentes principais Znova das novas simulações Xnova, 

dada pela equação 3.20. 

����� = �′����� (3.24) 

  

Depois de encontrada as componentes principais e utilizando a matriz de 

coeficientes A, a previsão por conjunto Yprev é obtida pela relação: 

 

����� = ������ (3.25) 

  

Na regressão linear múltipla por componentes principais pode-se tanto 

trabalhar com todas as componentes obtidas a partir dos dados originais, com o 

número de componentes igual ao número de variáveis explicativas, ou trabalhar 

apenas com as componentes que tenham maior correlação com a variável resposta 

(MO E STRAUS, 2002), que foi o método utilizado nesse trabalho. 

Para auxiliar na escolha do número de componentes a serem utilizadas na 

regressão linear, realizou-se a Análise de Variância (ANOVA), que permite analisar a 

decomposição da variação total da variável dependente em partes que podem ser 

atribuídas às variáveis independentes e ao erro observacional. A ANOVA foi utilizada 

para as seguintes hipóteses: H0 – não há relação linear entre nenhuma das variáveis 

independentes e a variável dependente e H1 – há pelo menos uma variável 

independente que contribui significantemente para o modelo. A partir do teste de F 

pode-se verificar o quanto cada componente contribui para explicar a variabilidade 

da variável dependente, a precipitação, e quanto mais o F calculado estiver distante 

do F tabelado, maior será a evidência de que a componente analisada explica a 

precipitação. 

Para a decisão de rejeitar a hipótese H0, considerou-se nesse trabalho um 

nível de significância de 5%, desse modo, o valor-p ao apresentar-se menor que o 

nível de significância (<0,05) considerado em cada fator, representa que os 

resultados são significativos, com nível de confiança de 95%.  

Giorgi e Hewitson (2011) utilizaram o termo “função de transferência” para 

designar métodos que quantifiquem diretamente uma relação entre a variável a ser 

prevista e as variáveis preditoras, como é o caso da equação 3.25. 
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 Para encontrar a equação 3.25, o trabalho foi dividido em duas etapas: ajuste 

ou treinamento do modelo e validação. Para o período de treinamento e validação 

utilizaram-se 12 trimestres (1991 até 2002) e 6 trimestre (2003 até 2008), 

respectivamente, de acordo com o método de holdout19, em que reserva 2/3 dos 

dados para treinamento e 1/3 para validação (THEODORIDIS E KOUTROUMBAS, 

2003). 

3.6 Avaliação do método RCP 

  

Para o modelo de regressão ser adequado, deve satisfazer três requisitos: i) 

os resíduos têm que se distribuírem aleatoriamente em torno da média zero; ii) os 

resíduos têm que ter distribuição normal e iii) a variância tem que ser homogênea.  

Para o requisito (i), pode-se verificar se os resíduos apresentam padrão 

particular ou indicação de tendência através da análise dos resíduos versus valores 

ajustados (variável resposta). Para verificar a suposição de normalidade dos 

resíduos, requisito (ii), analisam-se os quantis dos resíduos versus os quantis 

teóricos e o histograma dos resíduos. Ao analisar os resíduos normalizados versus 

valores previstos pode-se verificar se existe algum padrão ou indicação de tendência 

de variância. Caso não exista, os resíduos estão distribuídos aleatoriamente, 

indicando variância homogênea, requisito (iii). 

Além disso, deve-se realizar ao menos um teste estatístico para verificação 

dos pressupostos. Nesse trabalho foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS). 

Esse teste verifica a máxima diferença absoluta entre a função de distribuição 

acumulada assumida para os dados, no caso a distribuição Normal, e a função de 

distribuição empírica dos dados. Como critério, compara-se esta diferença com um 

valor crítico, para um dado nível de significância (valor igual 5% nesse trabalho). O 

teste KS foi utilizado para avaliar as hipóteses: H0 – os dados seguem uma 

distribuição normal e H1 - os dados não seguem uma distribuição normal. Se a 

estatística de KS (valor D) calculado para o modelo for menor que o valor crítico, 

com 95% de confiança aceita-se a hipótese H0, em que resíduos seguem uma 

distribuição normal (WILKS, 2006). 

A fim de atender a esses três requisitos e obter um melhor ajuste no modelo 

de regressão, realizou-se a transformação da variável dependente pelo método de 

Box e Cox (1964) para estabilizar ou reduzir a variabilidade existente e normalizar os 

                                            
19 resistir ou estender (tradução livre). 
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resíduos. Para determinar o melhor valor de λ, foi utilizado o estimador de máxima 

verossimilhança.  

Para comparar os resultados previstos com os observados foram calculados: 

coeficiente de correlação (r), erro médio (e), erro médio absoluto (EA) e erro 

quadrático médio (EQ), descritos na Tabela 3.3. 

Através do erro médio pode-se verificar se o método superestima ou 

subestima os valores previstos. Quanto mais próximo de zero, demostra que o 

modelo não é "tendencioso". A amplitude média do erro é verificada por meio do erro 

médio absoluto. As fórmulas para o cálculo desses índices são encontradas na 

Tabela 3.3. 

  

Tabela 3.3 - Coeficientes e índices utilizados no estudo, com seus respectivos 

símbolos, formulações matemáticas e valores ideais. 

Índice 
Símbol

o 
Fórmula 

Valor 

Ideal 

Correlação � � =
∑ [(�� − �)̅. (�� − ��)]�

���

� . ��. ��

 1 

Erro Médio � � =
∑ (�����)�

�� �

�
  0 

Erro Absoluto 

Médio 
�� �� =

∑ |�����|�
�� �

�
  0 

Erro Quadrático 

Médio 
�� �� =

∑ (�� − ��)��
���

�
 0 

�: é o valor simulado ;�: é o valor observado; � : número de observações; �: desvio 

padrão 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo será avaliado o desempenho do MCR RegCM4 em simular a 

precipitação em 18 trimestres e o método de previsão por conjunto através da 

regressão linear múltipla por componentes principais, com 12 trimestres para 

treinamento do modelo e 6 para validação, como mostra o gráfico da Figura 4.1. 

Essa avaliação foi dividida em cinco seções. Na primeira seção tem-se uma 

análise subjetiva do desempenho do RegCM4 em simular, com diferentes 

configurações, a precipitação sobre a região tropical da AS. Na segunda seção, têm-

se os resultados obtidos pelo método de previsão por conjunto através da regressão 

linear múltipla por componentes principais para região NEB durante o período de 

treinamento comparado a média aritmética das simulações. A terceira seção é 

idêntica a anterior, mas para a região AMZ. Na quarta, têm-se os resultados obtidos 

pelo método de previsão por conjunto através da regressão linear múltipla por 

componentes principais para região NEB durante o período de validação comparado 

a média aritmética. Finalmente, a quinta é idêntica a anterior, mas para a região 

AMZ. 

 

Figura 4.1: Média anual da Precipitação diária durante o outono de 1991 até 

2008 sobre a região NEB (entre as latitudes 15oS e 2oS e longitudes 47oW e 37oW)  

e a região AMZ (latitudes 13oS e 2oN e longitudes 69oW e 48oW) de acordo com os 

dados do GPCC.  
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4.1 Avaliação do desempenho do modelo RegCM4 

 

Apresenta-se na Figura 4.2 a precipitação média sazonal simulada em 

mm/dia, para 18 outonos (março, abril e maio de 1991 até 2008), com diferentes 

configurações do modelo RegCM4, e a precipitação dos dados do GPCC.  

Utilizaram-se duas parametrizações de cumulus convectivos nas simulações: 

MIT-Emanuel e Grell (ver Tabela 3.2). O esquema convectivo de MIT-Emanuel 

(1991) foi adicionado ao  RegCM3, enquanto que o esquema de Grell (1993) foi 

adicionado ao RegCM2. O MIT-Emanuel foi desenvolvido especificamente para 

previsão em região tropical, embora pouco utilizado e/ou testado pela comunidade 

científica (DAVIS et al., 2009; SOUZA et al., 2009; SANTOS E SILVA et al., 2013). 

Os resultados obtidos com esses esquemas convectivos são diferentes tanto 

no padrão de distribuição da precipitação, quanto na intensidade. Ao analisar 

subjetivamente a distribuição espacial da precipitação, verifica-se que a melhor 

consistência entre simulação e observação se dá no semiárido do NEB. Uma 

característica geral das simulações é que o experimento com a convecção MIT-

Emanuel intensifica a chuva no norte do Brasil e desintensifica no nordeste 

(relativamente às observações). 

Por outro lado, os experimentos com Grell geram resultados opostos. Isso 

pode ser atribuído ao fato de que a parametrização de Grell, por ser do tipo fluxo de 

massa (ARAKAWA E SCHUBERT, 1974) concentre a chuva sobre a região da 

confluência dos Alísios, conforme pode ser verificado nas Figuras 4.2(c),(d),(e),(f). Já 

a parametrização de MIT-Emanuel é dependende da instabilidade condicional de 

parcelas de ar próximo à superfície, o que na prática gera precipitação elevada 

sobre áreas quentes e úmidas, conforme é verificado na Figura 4.2(b).  A 

precipitação sobre a região das cordilheiras dos Andes pode não ser 

necessariamente associada à parametrização convectiva, mas ao tipo de 

coordenada vertical. O excesso de chuva nos Andes tem sido reportado em estudos 

anteriores sobre essa região, inclusive com outros modelos regionais (SANTOS E 

SILVA et al., 2013; SANTOS E SILVA E FREITAS, 2015). 
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(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

Figura 4.2: Precipitação média diária durante 18 trimestres (março, abril e 

maio-MAM) de 1991 até 2008, entre as latitudes 160S e 60N e longitudes 820W e 

300W. (a) dados observados GPCC, (b) simulação EM_SS, (c) GR_PS_SS_AS, (d) 

GR_PU_SS_AS, (e) GR_PU_SU_AS e (f) GR_PU_SU_FC com o modelo RegCM4. 
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Os resultados são consistentes com estudos prévios em que se mostrou que 

simulações com o esquema convectivo de Grell consegue representar a precipitação 

em regiões de latitude média (GIORGI et al. 2004; PAL et al.,2007), mas na região 

tropical o desempenho diminui (SETH E ROJAS, 2003; SETH et al., 2007). Por 

exemplo, Fernandez et al. (2006a) e Seth et al. (2007) simularam o verão e o inverno 

na AS e observaram que esse esquema reproduz com menor intensidade os ventos 

alísios, nas duas estações, e a circulação anticiclônica em alta troposfera (Alta da 

Bolívia), durante o verão, consequentemente, diminui a entrada e saída de umidade 

na região amazônica, subestimando a precipitação. Somado a isso, cabe ressaltar 

que a escassez de chuva na Amazônia com os experimentos de Grell pode ser 

atribuída à resolução relativamente grosseira dos experimentos apresentados (50 

km). Por exemplo, no estudo de Santos e Silva et al. (2014) o espaçamento de grade 

foi de 20 km e a precipitação sobre o estado do Maranhão foi melhor representada. 

O Maranhão apresenta semelhanças do ponto de vista da intensidade de chuvas, 

com a porção mais a oeste na Amazônia.  

Em termos de intensidade da precipitação, o esquema Grell apresentou um 

desempenho melhor nas simulações sobre a caixa representativa do NEB. Isso 

ocorre provavelmente porque essa parametrização consegue capturar de forma mais 

efetiva a variação espaço–temporal da ZCIT, que é o principal sistema 

meteorológico atuante nessa região (SETH et al., 2007), especialmente na parte 

mais a Norte. Quanto ao esquema de MIT-Emanuel para o nordeste, a 

superestimativa do experimento é consistente com o estudo de Santos e Silva et al. 

(2014), que realizou experimentos durante anos contrastantes (1998 e 1999) sobre o 

NEB. 

O PEF foi o parâmetro do esquema convectivo de Grell mais sensível a 

testes, o que é consistente com os resultados analisados por Giorgi et al. (2012). O 

PEF é essencialmente uma medida da fração da precipitação que evapora da 

circulação descendente e tem valores entre 0 e 1. Portanto, quanto maior o PEF, 

maior a parcela de água que evapora da circulação descendente, 

consequentemente, menor a precipitação (maiores detalhes no Apêndice A). 

Ao comparar as simulações GR_PS_SS_AS e GR_PU_SS_AS, com PEF 

entre 0.25-1.00, denominado como PEF seco, e PEF entre 0.25-0.50, denominado 

de PEF úmido. Nas Figuras 4.2(c) e 4.2(d), respectivamente, verifica-se o aumento 

da precipitação com a diminuição do PEF na região leste e norte do nordeste do 

Brasil. Esse resultado também foi encontrado por Giorgi et al. (2012), que 
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analisaram a região tropical da AS, concluiram que a região nordeste do Brasil 

apresenta maior sensibilidade à esse parâmetro do que a região norte. Entretanto, a 

precipitação sobre a Amazônia continua muito baixa em relação ao observado, o 

que sugere que seria necessária a realização de testes com valores menores de 

PEF.  

A resposta do modelo à associação do esquema Grell com dois tipos de 

fechamentos de nuvens disponíveis, fechamento de Arakawa–Schubert e de Fritsch-

Chappell, foram testadas com as simulações GR_PU_SU_AS e GR_PU_SU_FC, 

respectivamente. Ao comparar as Figuras 4.2(e) e 4.2(f), com os resultados dessas 

simulações, observou-se que o experimento com fechamento Fritsch-Chappell 

diminui a intensidade da precipitação na costa leste e norte do nordeste. 

O fechamento de Arakawa–Schubert assume que a remoção da energia de 

convecção estabiliza o ambiente tão rápido quanto os processos não convectivos 

desestabilizam-os. Por outro lado, o fechamento de Fritsch-Chappell assume que a 

energia para convecção é removida durante um dado intervalo de tempo (30 minutos 

e 1 hora). Em síntese, a principal diferença é que o fechamento de Arakawa–

Schubert depende da energia produzida na convecção úmida e o de Fritsch-

Chappell depende da instabilidade da atmosfera. Nesse caso, principalmente a faixa 

litorânea do NEB encontra-se numa área de intenso fluxo de massa, por isso maior a 

precipitação com o fechamento Arakawa-Schubert. As simulações GR_PU_SS_AS e 

GR_PU_SU_AS diferenciam-se pela umidade relativa mínima (RHmín) para formação 

de nuvem e precipitação em escala de grade pelo SUBEX (ver Apêndice A). De 

acordo com Pal et al. (2000), quanto menor a RHmín mais facilmente forma-se 

nebulosidade, mas maior será a quantidade de água necessária para mantêr a 

nuvem, portanto, menor a precipitação (Ver Apêndice A). As simulações foram 

executadas com RHmín igual a 0.65 e 0.90, denominado aqui de SUBEX seco e 

SUBEX úmido, para GR_PU_SS_AS e GR_PU_SU_AS, respectivamente, e os 

resultados estão mostrados nas Figuras 4.2(d) e 4.2(e). 

Ao comparar subjetivamente o campo de precipitação, essas diferenças não 

são muito nítidas. Contudo, a análise da série temporal no gráfico da Figura 4.4 

(descrita em detalhes mais adiante) apresenta de forma mais clara essa diferença. 

Assim, a partir desse gráfico, nota-se que a precipitação é mais intensa na 

simulação com SUBEX úmido (GR_PU_SU_AS), conforme esperado. 

Para avaliar o desempenho do modelo RegCM4 com essas diferentes 

configurações, as simulações foram comparadas aos dados do GPCC. Para isso, 
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calculou-se o viés e o resultado está apresentado na Figura 4.3. De modo geral, os 

experimentos com o esquema convectivo de Grell subestimaram a precipitação 

sobre a região norte do Brasil (Figura 4.3(b),(c),(d),(f)). Os resultados são 

consistentes com estudos que fizeram uso de versões anteriores do RegCM, por 

exemplo, Fernandez et al. (2006a) também encontraram esse viés seco sobre a 

região tropical da AS. Ao mesmo tempo, o experimento com o esquema convectivo 

MIT-Emanuel subestimou a precipitação nas regiões costeiras (Figura 4.3(a)). Além 

disso, os resultados são um indicativo provável de que a grade de 50 km não é 

suficiente para representar alguns sistemas meteorológicos de mesoescala, 

notadamente a formação, manutenção e propagação de LI e DOL. 

Sobre o semiárido e norte do nordeste do Brasil, a distribuição espacial e a 

intensidade da precipitação com ambas as parametrizações convergiram para os 

dados do GPCC.  Esse resultado concorda com o encontrado por Giorgi et al. (2012) 

quando testaram o RegCM4, para o perído de 1998 a 2002, e analisaram a 

precipitação média semestral, mas não exploraram a influência das configurações do 

SUBEX.  
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 (a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

 

(d) 

 

 

(e) 

 

Figura 4.3: Diferença entre a precipitação diária média simulada e os dados 

do GPCC para a simulação (a) EM_SS, (b) GR_PS_SS_AS, (c) GR_PU_SS_AS, (d) 

GR_PU_SU_AS e (e) GR_PS_SS_FC. 
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De acordo com as Figuras 4.3(c) e 4.3(d), as simulações GR_PU_SS_AS e 

GR_PU_SU_AS, que tem em comum o esquema Grell com PEF úmido e o 

fechamento de Arakawa-Schubert, simularam a precipitação com um viés úmido 

sobre a costa leste do nordeste do Brasil. Entretanto, o PEF úmido associado com o 

fechamento de Fritsch e Chappell, na simulação GR_PU_SU_FC, teve desempenho 

comparável à simulação com esquema convectivo de MIT-Emanuel, EM_SS, que 

convergiu para os dados do GPCC, como observado nas Figuras 4.3(a) e 4.3(e). É 

provável que essa semelhança seja devido a Fritsch e Chappell e MIT-Emanuel 

serem dependentes de instabilidade e na costa leste do nordeste predomina a 

convergência de massa. 

Calcularam-se as médias de cada outono para as áreas (NEB e AMZ) 

analisadas. A série temporal é apresentada na Figura 4.4. Para a região NEB, a 

simulação EM_SS convergiu para os dados do GPCC, com exceção dos anos 1997 

e 2000, em que o modelo apresentou viés seco e úmido, respectivamente. No 

outono de 1997 observou-se gradiente para o Atlântico Norte, logo a precipitação do 

NEB não é favorecida, condizente com o resultado do RegCM4, porém entre os 

outonos analisados nesse estudo, com base nos dados do GPCC, é um dos mais 

chuvosos.  No ano 2000, considerando as fases do pacífico, foi observado episódio 

de La Niña, o que favorece a precipitação no NEB, condizente com o aumento da 

precipitação simulado pelo RegCM4, mas não foi observado esse aumento de 

precipitação. Pode-se ter como hipótese para essa divergência: o modelo 

representou forçantes de escala sinótica, mas não capturou fenômenos de escalas 

menores que foram responsáveis pela precipitação observada. As demais 

configurações captaram a variabilidade interanual, mas com um viés seco, com 

exceção de GR_PU_SU_FC durante o outono de 2000. 

Para a região AMZ, o resultado mais próximo do GPCC foi da simulação 

EM_SS, que capturou a variação temporal (interanual) e a intensidade do sinal da 

precipitação. As simulações com o esquema convectivo de Grell subestimaram a 

precipitação observada; contudo, os experimentos GR_PU_SU_AS e 

GR_PU_SU_FC capturaram a variabilidade temporal. 
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(a)   

 

 

(b)   

 

Figura 4.4: Variação temporal da precipitação média durante o outono de 

1991 até 2008 (a) sobre a região NEB (entre as latitudes 15oS e 2oS e longitudes 

47oW e 37oW) e (b) sobre a região AMZ (latitudes 13oS e 2oN e longitudes 69oW e 

48oW). 
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4.2 Treinamento do modelo de Regressão Linear Múltipla por 

Componentes Principais para NEB 

  

O treinamento do modelo de regressão linear múltipla consiste em encontrar 

os coeficientes que ponderam a contribuição de cada simulação para a precipitação 

a ser estimada. A fase de treinamento do modelo de regressão, em que os 

parâmetros são estimados, foi composta por 12 trimestres, em que cada trimestre 

corresponde aos meses de março, abril e maio de 1991 até 2002, totalizando 1080 

dias para o desenvolvimento do modelo RCP. A precipitação diária média dos dados 

do GPCC sobre a região NEB foi considerada como variável dependente (Y) e os 

resultados obtidos pelas simulações (EM_SS, GR_PS_SS_AS, GR_PU_SS_AS, 

GR_PU_SU_AS e GR_PU_SU_FC) foram considerados como variáveis 

independentes (X), portanto o conjunto foi composto por cinco membros. A princípio, 

a equação de regressão linear múltipla teria sua forma matricial de acordo com a 

equação (4.1), sendo α o coeficiente de regressão e ϵ o erro:  
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(4.1) 

Para verificar se existe multicolinearidade entre os resultados das simulações, 

calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson. O menor valor obtido para o 

coeficiente foi igual a 0,44, o que indica correlação moderada entre EM_SS e 

GR_PS_SS_AS, e o maior valor foi igual a 0,85, indicando correlação forte entre 

GR_PS_SS_AS e GR_PU_SU_AS, como mostrado na Figura 4.5. Portanto, conclui-

se que existe multicolinearidade, consequentemente, instabilidade nos parâmetros 

da regressão linear, não havendo estimadores de Mínimos Quadrados únicos para 

os parâmetros, tornando a equação 4.1 inadequada para o modelo de regressão. 

Desse modo, as variáveis correlacionadas, que não são ortogonais, foram 

convertidas em variáveis ortogonais adimensionais através da obtenção das 

componentes principais. As correlações entre as componentes principais e as 

respectivas variáveis originais são dadas na Tabela 4.1. Cada componente capta um 

parâmetro diferente da configuração do modelo RegCM4, com exceção da primeira 
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componente (Comp.1) que é uma medida do índice (intensidade) da chuva. A 

segunda componente (Comp.2) diferencia as parametrizações de cumulus utilizadas, 

Grell e MIT-Emanuel; terceira componente (Comp.3) diferencia o PEF úmido do PEF 

seco da parametrização de Grell; quarta componente (Comp.4) capta a diferença 

entre o fechamento de nuvem de Fritsch–Chappell e Arakawa-Schubert e, por 

último, a quinta componente (Comp.5) diferencia o SUBEX seco do SUBEX úmido 

associado à parametrização de Grell. 

 

 

Correlação entre as simulações (NEB) 

 

 

Figura 4.5: Correlação entre os resultados obtidos nas simulações para a 

precipitação diária média sobre a região NEB durante os 12 trimestres.  

  

As variâncias explicada e acumulada pelas componentes, apresentadas na 

Tabela 4.1, auxiliam na escolha do número de componentes principais a serem 

utilizadas. A partir da Tabela 4.1 tem-se que a variância acumulada pelas três 

primeiras componentes principais (Comp.1, Comp.2 e Comp.3) captam 93,5% da 

variabilidade das variáveis originais, as simulações. 
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Tabela 4.1 – Correlação entre as componentes principais e as simulações, variância 

explicada por cada componente e a variância acumulada. 

Componentes/ 

Simulação 
Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 

EM_SS -0,376 0,823 0,118 -0,399  

GR_PS_SS_AS -0,438 -0,415 0,767 -0,218  

GR_PU_SS_AS -0,466 -0,285 -0,445 -0,109 0,702 

GR_PU_SU_AS -0,473 -0,182 -0,441 -0,231 -0,704 

GR_PU_SU_FC -0,475 0,193  0,853  

Variância 

Explicada 
0,753 0,128 0,053 0,034 0,030 

Variância 

Acumulada 
0,753 0,882 0,935 0,969 1,000 

 

Para auxiliar nessa escolha, realizou-se a Análise de Variância (ANOVA), 

apresentada na Tabela 4.2, em que permite analisar a decomposição da variação 

total da variável dependente em partes que podem ser atribuídas às variáveis 

independentes e ao erro observacional. A partir do teste de F pode-se verificar o 

quanto cada componente contribui para explicar a variabilidade da variável 

dependente, a precipitação a ser estimada, e quanto mais distante do F tabelado 

(nesse caso igual a 2,252), maior será a evidência de que a componente analisada 

explica a precipitação. 

Para a decisão de rejeitar a hipótese H0, considerou-se nesse trabalho um 

nível de significância de 5%, desse modo, o valor-p ao apresentar-se menor que o 

nível de significância (<0,05) considerado em cada fator, representa que os 

resultados são significativos, com nível de confiança de 95%. Ao analisar os valores 

para o teste de F, na Tabela 4.2, pode-se verificar que a Comp.1, Comp.2 e a 

Comp.3 explicam parte da variabilidade total da variável dependente com nível de 

confiança de 95%, portanto, rejeita-se a hipótese Ho.  

Com base na variância acumulada e nos testes estatístico optou-se por 

aplicar, no modelo de regressão, as componentes principais Comp.1, Comp.2 e 

Comp.3 como variáveis independentes. 
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Tabela 4.2 – Análise de Variância (ANOVA) da regressão das cinco componentes 

principais (tratamentos). Treinamento do método RCP para o NEB. 

 Grau de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 

Estatística 

F 

Valor-p  

Comp.1 1 14,825 14,825 171,932 <0,001 

Comp.2 1 35,985 35,985 417,333 <0,001 

Comp.3 1 0,597 0,597 6,927 0,008 

Comp.4 1 0,020 0,020 0,227 0,633 

 Comp.5  1 0,208 0,208 2,410 0,120 

Resíduos 1068 92,088 0,086   

 

Após obter as componentes principais e a transformação da variável resposta, 

a regressão linear múltipla por componentes principais (RCP) foi executada. Na 

equação de regressão, equação 4.2, tem-se os coeficientes da regressão que 

associam cada componente principal à variável resposta, que é a precipitação 

transformada (Prectrans: transformada Box-Cox da precipitação, detalhes na seção 

3.6). Para obter o valor da precipitação, fez-se a transformada de Box-Cox inversa, 

através da equação 4.3. 

 

��������� = 1,40 − 0,06 ∗ ����. 1 + 0,23 ∗ ����. 2 − 0,05 ∗ ����. 3 (4.2) 

���� = ���������

�
�  

(4.3) 

 

Apresenta-se na Figura 4.6(a) a análise dos resíduos versus valores 

ajustados. Verifica-se que os resíduos não apresentam padrão particular. As Figuras 

4.6(b) e 4.6(c) mostram os quantis dos resíduos versus os quantis teóricos de 

distribuição normal e o histograma dos resíduos, respectivamente. Para a Figura 

4.6(b), quanto mais próximos de uma reta, mais próximos os resíduos estão da 

distribuição normal, e para a Figura 4.6(c), quanto mais próximo de uma curva 

gaussiana pressupõe-se que tem distribuição normal.  Além desse resultado, o valor 

crítico para o teste Kolmogorov-Smirnov foi igual a 0,05 (D crítico), maior que o valor 

observado no modelo igual a 0,02. Portanto, não se tem evidência para rejeitar a 

hipótese de normalidade dos resíduos. Por último, pode-se verificar no gráfico da 

Figura 4.6(d) que o resíduo normalizado versus valores previsto estão distribuído 

aleatoriamente, logo nenhum padrão ou indicação de tendência de variância é 
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observada, ou seja, uma distribuição homocedástica. Portanto, o modelo de 

regressão atende os três pressupostos. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

 

(d)  

Figura 4.6: a) Resíduos versus valores ajustados, b) quantis dos resíduos 

versus quantis teóricos de uma distribuição normal, (c) histograma dos resíduos e d) 

resíduo padronizado em função dos valores ajustados. 

 

A probabilidade de o resultado observado ser proveniente de erro amostral 

pode ser examinada através do valor-p do teste de significância. Nesse caso, de 

acordo com a Tabela 4.3, a probabilidade de que o resultado observado esteja 

errado é muito pequena dado que o valor-p, ao nível de significância de 5%, é menor 

do que 0,001. A estatística F, em que o valor calculado para o modelo de regressão 
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foi igual a 198,6, mostra o quanto as variáveis independentes aplicadas explicam a 

variabilidade da variável resposta estudada. 

 

Tabela 4.3 – Coeficientes da equação de regressão, erro padrão, estatística t, p-

valor, estatística F e coeficiente de regressão (R²). 

 Coeficientes Erro padrão Estatística t p-valor  

Interceptor 1,406 0,008 156,929 <0,001 

Comp.1 -0.060 0,004 -13,112* <0,001 

Comp.2 0.226 0,011 20,429 <0,001 

Comp.3 -0.045 0,017 -2,632* 0,008 

R² 0.361 p-valor <0,001  

Fcalculado 198,6 Ftabelado 2,252  

*Um valor t negativo não tem qualquer influência sobre o significado da diferença 

entre os grupos. A análise de um valor t negativo requer uma análise de seu valor absoluto, 

em comparação com o valor de uma tabela de valores t e graus de liberdade. 

 

Apesar dos resultados do modelo de regressão apresentados serem 

estatisticamente consistentes é preciso verificar se esse método reduz o erro na 

estimativa da precipitação sobre o NEB comparado ao método mais utilizado 

presente na literatura para combinar simulações, que é através da média aritmética 

(MA). Para isso, foram comparados os dois métodos, RCP e MA, através do ajuste 

entre os valores de precipitação previstos e os dados do GPCC, e também, a 

amplitude e distribuição dos erros. Os resultados estão na Figura 4.7.  

O coeficiente de correlação de Pearson entre os métodos RCP e MA e os 

dados do GPCC foram 0,55 e 0,35, respectivamente, logo indica uma maior 

concordância do método RCP com os dados observados. Pode-se verificar esse 

desempenho pelo ajuste, no gráfico da Figura 4.7(a), representado pela linha azul 

para o método MA, com coeficiente de regressão R² = 0,10 e pela linha preta para 

RCP, com R² = 0,35. 

Ao verificar a distribuição dos valores da precipitação diária para os métodos 

e comparar com os valores do GPCC através do boxplot, no gráfico da Figura 4.7(b), 

verifica-se que a mediana do RCP está mais próxima da mediana do GPCC, com 

valores iguais a 2,76 mm e 3,10 mm, respectivamente. Os valores do primeiro quartil 

também foram próximos, com valor de 2,07 mm para o RCP e 1,67 mm para o 

GPCC. Logo, apresentou valores mais próximos das observações. 
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Os erros, diferença entre os valores previstos pelos métodos e dados do 

GPCC, estão distribuídos no boxplot da Figura 4.7(c) e no histograma da Figura 

4.7(d). Verifica-se que a mediana dos erros do RCP aproxima-se de zero (igual a -

0,01 mm) e tem variância igual 7,28 mm, valores menores do que os obtidos com 

método MA. Além disso, o método MA subestimou a precipitação, conforme indicado 

pelos erros deslocados para as categorias abaixo de zero. 

 (a) 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

(d) 

 

Figura 4.7: (a) Precipitação simulada para o método MA e RCP versus GPCC, 

(b) em Boxplot (c) Boxplot dos resíduos e (c) histograma dos resíduos para o método 

MA e RCP. 

Através da Tabela 4.4, comparando-se os métodos, confirma-se que a MA 

subestima, pois apresenta erro médio negativo e de maior módulo. Além disso, 

apresenta erros de maior amplitude, conforme o cálculo do erro médio absoluto. 
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Outro modo de quantificar a distância entre os valores previstos e os observados é 

através do erro quadrático médio, em que o método RCP obteve menor valor, 

indicando melhor desempenho. 

Pesquero et al. (2010) realizaram downscaling dinâmico com o modelo ETA 

sobre a AS para o período de 1961 até 1970. Para região nordeste, durante o verão 

(dezembro, janeiro e fevereiro), os valores encontrados para correlação com os 

dados observados (reanálise do ERA40), erro médio e erro médio absoluto são 0,45, 

-2,2 e 2,67, respectivamente. Ao comparar esses valores com 0,54, -0,50 e 1,82 (ver 

Tabela 4.4), respectivamente, o método RCP obteve desempenho superior. 

 

Tabela 4.4 - Erro médio, erro médio absoluto e o erro quadrático médio para os 

métodos RCP e MA. 

Método � � �� �� 

RCP 0,54 -0,50 1.82 7.54 

MA 0,35 -1.85 2.34 12.83 

 

4.2.1 Variabilidade diária, mensal e interanual 

 

A área da região NEB analisada neste estudo (Figura 3.1) compreende a 

parte norte e sul do Nordeste do Brasil. Para a região sul do NEB, o período mais 

chuvoso está compreendido entre os meses de novembro e março, com pico em 

novembro para a parte sul da Bahia e pico em março para a parte norte da Bahia. 

Na região norte do NEB, o período mais chuvoso começa em fevereiro e termina em 

maio, sendo o mês de março o que tem maior concentração de chuva (Molion e 

Bernardo, 2002). Ao fazer a intersecção entre essas duas regiões, março é o mês 

que se espera precipitação mais intensa. 

De acordo com as Figuras 4.8 e 4.9(a), observa-se que a precipitação é mais 

intensa em março, concordando com a literatura, e os métodos, MA e RCP, 

capturaram a variação mensal da precipitação durante o outono, entretanto, o MA 

apresentou um viés seco. O comportamento diário médio da precipitação foi 

representado pelo método RCP, conforme apresentado na Figura 4.8, contudo, 

observam-se algumas diferenças em relação à intensidade, por exemplo, entre os 

dias 20 a 30 de março. 

A variabilidade interanual da precipitação diária média entre os anos 1991 a 

2002 está no gráfico da Figura 4.9(b). Nessa região, os principais mecanismos 
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tropicais de circulação oceano-atmosfera que modulam a precipitação são: El Niño 

Oscilação Sul sobre o Oceano Pacífico e o gradiente meridional inter-hemisférico de 

anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) sobre o oceano Atlântico 

(NOBRE E SHUKLA, 1996; DE SOUZA et al., 2000), que atuam em suas diferentes 

fases favorecendo ou desfavorecendo a atividade convectiva.  

 

  

Precipitação Diária Média durante o MAM - NEB 

(Média entre 1991 até 2002) 

 

Figura 4.8: Precipitação média diária durante MAM entre os anos de 1991 e 

2002 para o método MA (linha pontilhada de cor cinza), RCP (linha tracejada de cor 

preta) e observada (linha contínua). 

 

O método RCP representou a precipitação nos anos de 1995 a 1997 com um 

viés seco, principalmente para o último ano citado. No outono de 1997, foi 

observado ENOS na fase neutra e TSM do Atlântico com gradiente para o norte 

(AMORIM et al., 2014). Esse último atua de forma a desfavorecer a precipitação na 

região nordeste do Brasil. Entretanto, foi o ano com maior precipitação diária média 

observada para o período em estudo. Supõe-se que outros sistemas de precipitação 

basicamente convectiva tenham atuado nesse período, sendo um problema para o 

modelo, pois uma grade de 50 km não consegue representar de forma adequada a 

chuva. 

De modo inverso, o RegCM4 simulou a precipitação durante outono de 2000, 

uma vez que a MA e RCP convergiram para os dados observados. Para essa 
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estação, observou-se ENOS na fase negativa e TSM do Atlântico com gradiente 

para o sul, duas forçantes de grande escala que favorecem a precipitação. 

O RCP simulou com destreza o número de dias com precipitação média 

sazonal entre 0 e 2,4 mm, faixa de precipitação mais frequente para o NEB de 

acordo com o GPCC, como mostra a Figura 4.9(c), enquanto o MA superestimou o 

número de dias. 

 

Variação Mensal da Precipitação 

Média Diária (NEB) 

 

(a) 

 

Variabilidade Interanual da Precipitação 

Média Diária (NEB) 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

Figura 4.9: (a) Precipitação média diária para cada mês (MAM) entre os anos 

de 1991-2002, (b) precipitação média diária para cada outono para o método MA 

(linha pontilhada de cor cinza), RCP (linha tracejada de cor preta) e observada (linha 

contínua), e (c) número de dias com eventos entre os intervalos: 0-2,4; 2,5-4,9; 5,0-

9,9 e 10-15 mm. 
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4.3 Treinamento do modelo de Regressão Linear Múltipla por 

Componentes Principais para AMZ 

 

Do mesmo modo que foi executado para a região NEB, inicialmente verificou-

se a existência de multicolinearidade entre os resultados das simulações para a 

AMZ, calculando-se o coeficiente de correlação de Pearson. O menor valor obtido 

para o coeficiente foi igual a 0,24, indicando correlação baixa entre EM_SS e 

GR_PS_SS_AS, e o maior valor igual a 0,94, indicando correlação muito forte entre 

GR_PS_SS_AS e GR_PU_SU_AS, como mostra o gráfico da Figura 4.10. Logo, 

conclui-se que existe multicolinearidade, consequentemente, instabilidade nos 

parâmetros da regressão linear, inviabilizando o uso da equação 4.1 para o modelo 

de regressão.  Faz-se necessário convertê-las em variáveis ortogonais através da 

obtenção das componentes principais. 

  

Correlação entre as simulações (AMZ) 

 

Figura 4.10: Correlação entre os resultados obtidos pelas simulações para a 

precipitação diária sobreo AMZ durante os 12 trimestres. 
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As correlações entre as componentes principais e as respectivas variáveis 

originais são dadas na Tabela 4.5. Novamente, cada componente capta um 

parâmetro diferente da configuração do modelo RegCM4, com exceção da primeira 

componente (Comp.1) que é uma medida do índice da chuva. A segunda 

componente (Comp.2) diferencia as parametrizações de cumulus utilizadas, Grell e 

MIT-Emanuel; terceira componente (Comp.3) capta a diferença entre o fechamento 

de nuvem de Fritsch – Chappell e Arakawa-Schubert; quarta componente (Comp.4) 

diferencia o PEF úmido do PEF seco favorecido pelo SUBEX úmido e seco, 

respectivamente; e por último, a quinta componente (Comp.5) diferencia o SUBEX 

seco do SUBEX úmido associado à parametrização de Grell. 

 

Tabela 4.5 - Correlação entre as componentes principais e as simulações, variância 

explicada por cada componente e a variância acumulada. 

Componentes/ 

Simulação 
Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 

EM_SS -0,241 0,907 -0,345   

GR_PS_SS_AS -0,483 -0,260 -0,328 0,630 0,441 

GR_PU_SS_AS -0,487 -0,247 -0,331 -0,115 -0,761 

GR_PU_SU_AS -0,499 -0,120  -0,729 0,452 

GR_PU_SU_FC -0,472 0,184 0,814 0,241 -0,148 

Variância 

Explicada 
0,754 0,184 0,036 0,014 0,010 

Variância 

Acumulada 
0,754 0,938 0,975 0,989 1,000 

 

Para a seleção das componentes principais para o modelo de regressão, 

analisou-se a variância acumulada pelas componentes, apresentada na Tabela 4.5, 

e a ANOVA, apresentada na Tabela 4.6. De acordo com os resultados 

apresentados, as duas primeiras componentes principais (Comp.1 e Comp.2) 

captam 93,8% da variabilidade das variáveis originais. Quanto à ANOVA, novamente 

foi utilizada para as seguintes hipóteses: H0 – não há relação linear entre nenhuma 

das variáveis independentes e a variável dependente e H1 – há pelo menos uma 

variável independente que contribui significantemente para o modelo. Ao analisar os 

valores para o teste de F, na Tabela 10, pode-se verificar que a Comp.1 e Comp.2 

explicam parte da variabilidade total da variável dependente com nível de confiança 
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de 95%, portanto, rejeita-se a hipótese Ho. Com base na variância acumulada e nos 

testes estatísticos aplicaram-se as componentes principais Comp.1 e Comp.2 como 

variáveis independentes. 

Após selecionar as componentes principais e executar regressão linear 

múltipla por componentes principais, tem-se a equação da regressão, equação 4.4, 

com os respectivos coeficientes da regressão que associam cada componente 

principal a precipitação. 

 

���� = 7,85 − 0,25 ∗ ����. 1 + 0,49 ∗ ����. 2 (4.4) 

 

Tabela 4.6 – Análise de Variância (ANOVA) das cinco componentes principais 

(tratamentos). Treinamento do método RCP para a AMZ. 

 Grau de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 

Estatística 

F 

Valor-p  

Comp.1 1 255,9 255,9 36,7 <0,001 

Comp.2 1 2.191,6 2.191,6 314,6 <0,001 

Comp.3 1 2,0 2,0 0,3 0,587 

Comp.4 1 0,0 0 0 0,983 

 Comp.5  1 10,3 10,3 1,5 0,225 

Resíduos 1057 7.364,1 6,9   

 

A adequação do modelo de regressão foi verificada a partir da Figura 4.11, 

em que se apresentam os valores dos resíduos versus valores ajustados. 

Claramente a análise não apresenta padrão particular ou indicação de tendência dos 

resíduos. Para a Figura 4.11(b), quanto mais próximos de uma reta a distribuição for, 

mais próximos os resíduos estão da distribuição normal, e para a Figura 4.11(c), 

quanto mais próximo de uma curva gaussiana evidencia uma distribuição normal, 

características que podem ser observadas nesses gráficos. Também, o valor crítico 

para o teste Kolmogorov-Smirnov foi igual a 0,05 (D crítico), maior que o valor 

observado no modelo igual a 0,03. Portanto, não rejeita-se a hipótese de 

normalidade dos resíduos. Por último, pode-se verificar no gráfico da Figura 4.11(d), 

resíduos normalizados versus valores previstos, que os resíduos estão distribuídos 

aleatoriamente, o que significa dizer que nenhum padrão ou indicação de tendência 

de variância é observado. Portanto, o modelo de regressão atende os três requisitos. 
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De acordo com a Tabela 4.7, o valor calculado da estatística F para o modelo 

de regressão é igual a 198,6, maior que o valor tabelado, logo as variáveis 

independentes aplicadas explicam a variabilidade da variável resposta estudada. 

 

(a) 
 

(b) 

 

 (c) 

 

(d)  

Figura 4.11: a) Resíduos versus valores ajustados, b) distribuição dos 

resíduos, (c) histograma dos resíduos e d) resíduos padronizados em função dos 

valores ajustados.  
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RCP e MA, respectivamente, evidenciando uma maior relação linear entre os dados 
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na Figura 4.12(a), representado pela linha azul para o método MA, com coeficiente 

de regressão R² = 0,10, e pela linha de cor preta para RCP, com R² = 0,24. 

 

Tabela 4.7 - Coeficientes da equação de regressão, erro padrão, estatística t, p-

valor, estatística F e coeficiente de regressão (R²). 

 Coeficientes Erro padrão Estatística t Valor-p  

Interceptor 7,853 0,081 97,064 <0,001 

Comp.1 -0,252 0,042 -6,064 <0,001 

Comp.2 1,495 0,084 17,747 <0,001 

R² 0,260 p-valor <0,001  

Fcalculado 175.9 Ftabelado 2,252  

 

 

(a)  (b)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) (d)  

Figura 4.12: (a) Precipitação simulada para o método MA e RCP versus 

GPCC, (b) em boxplot (c) boxplot e (d) o histograma dos erros para o método MA e 

RCP. 
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A distribuição dos valores da precipitação diária para os métodos foi 

comparada com os valores do GPCC através do boxplot, no gráfico da Figura 

4.12(b). Pode-se observar que a mediana do RCP (7,82 mm) está mais próxima a 

mediana do GPCC (7,76 mm), enquanto a MA apresentou mediana igual a 1,74 mm. 

A distribuição de probabilidade dos erros é apresentada no diagrama boxplot 

da Figura 4.12c e no histograma da Figura 4.12d. Verifica-se que a mediana dos 

erros do RCP aproxima-se de zero (igual a 0,15 mm) e tem variância igual a 6,94 

mm². Esses valores são inferiores aos obtidos pelo MA, que foram: mediana igual a -

5,82 mm e variância de 8,34 mm². Com a maior frequência de erros abaixo de zero, 

o método MA subestimou a precipitação. 

Por fim, a Tabela 4.8 compara os métodos na qual se confirma a tendência do 

método MA de subestimar a precipitação, além de apresentar erros com maior 

amplitude, como erro médio absoluto de 5,99 mm. O erro quadrático médio foi menor 

para o método RCP, evidenciando o melhor desempenho.   

Pesquero et al. (2010) analisaram o desempenho do modelo ETA sobre a AS 

de 1961 até 1970 sobre a região amazônica durante o verão (dezembro, janeiro e 

fevereiro). Ao comparar os resultados com os dados observados (reanálise do 

ERA40), obtiveram o coeficiente de correlação igual a 0,18, erro médio igual a -1,2 e 

erro médio absoluto de 2,99. O modelo regional ETA subestimou a precipitação com 

desempenho inferior ao método RCP, embora a comparação seja entre resultados 

obtidos em períodos diferentes. 

 

Tabela 4.8 – Erro médio, erro médio absoluto (EA) e o erro quadrático médio (EQ) 

para os métodos RCP e MA. 

Método � � �� �� 

RCP 0,50 0,00 2,06 6,93 

MA 0,31 -5.91 5,99 43,36 

 

4.3.1 Variabilidade diária, mensal e interanual 

 

Na Amazônia predomina o clima equatorial chuvoso, com o máximo de 

precipitação deslocando-se de sul para norte ao decorrer do ano. Pode-se dividir a 

região em quatro núcleos de precipitação abundante: a parte sul, a precipitação é 

mais intensa em janeiro, fevereiro e março; na parte noroeste, em abril, maio e 

junho; leste, em fevereiro, março e abril, e a parte central, em março, abril e maio 
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(Marengo e Nobre, 2009). Ao fazer a intersecção entre o período de chuva dessas 

regiões, tem-se que março, abril e maio são os meses de maior precipitação para 

região AMZ destacada na Figura 3.1. A chuva na região AMZ se distribui 

aproximadamente uniforme entre os meses MAM. Os métodos MA e RCP captaram 

esse padrão temporal, conforme apresentado nas Figuras 4.13 e 4.14(a); porém, o 

método MA apresentou um viés seco para todo o período. 

 

Precipitação Diária Média durante o MAM - AMZ 

(Média entre 1991 até 2002) 

 

 

Figura 4.13: Precipitação média diária entre os anos de 1991 e 2002 para o 

método MA (linha de cor cinza pontilhada), RCP (linha tracejada de cor preta) e 

observada (linha contínua). 
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analisado, a taxa de precipitação mais frequente está entre 5,0 e 9,9 mm/dia, de 

acordo com o GPCC, conforme Figura 4.14(c), e o RCP capturou essa informação. 

 

 

Variação Mensal da Precipitação 

Média Diária (AMZ) 

  

(a) 

 

Variabilidade Interanual da Precipitação 

Média Diária (AMZ)  

 

 

(b) 

Figura 4.14: (a) Precipitação média 

diária para cada mês (MAM) entre os 

anos de 1991-2002, (b) precipitação 

média diária para cada outono para o 

método MA (linha pontilhada de cor 

cinza), RCP (linha tracejada de cor 

preta) e observada (linha contínua), e 

(c) número de dias com eventos entre 

os intervalos: 0-4,9; 5,0-9,9; 10-14,9 e 

15-20 mm. 
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4.4 Validação do modelo de Regressão Linear Múltipla por Componentes 

Principais para NEB 

 

A partir da obtenção da matriz de autovetores, que podem ser chamados de 

pesos ou loadings, e a matriz com os coeficientes da regressão através do 

treinamento do modelo, pode-se estimar a precipitação para os meses de MAM de 

2003 até 2008.  
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Assim como no período de treinamento, as simulações para o NEB, no 

período de validação, apresentaram correlação de moderada (entre EM_SS e 

GR_PS_SS_AS) a forte (entre GR_PU_SS_AS - GR_PU_SU_AS e GR_PU_SU_AS 

- GR_PU_SU_FC), de acordo com os resultados no gráfico da Figura 4.15. Portanto, 

faz-se necessário a obtenção das componentes principais para o papel das variáveis 

explicativas não-correlacionadas. 

 

Correlação entre as simulações (NEB) 

 

 

Figura 4.15: Coeficiente de correlação de Pearson entre as simulações para a 

região NEB durante o período de validação. 
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componentes principais. O papel dos coeficientes é ponderar o quanto de cada 

componente principal pode explicar a precipitação com base no clima passado. 

Os resultados foram comparados com a média das simulações e estão 

apresentados na Figura 4.16. A reta de cor preta representando o ajuste linear entre 

o GPCC e RCP (R² = 0,37; valor-p < 0,001), a reta de cor azul para GPCC e MA (R² 

= 0,34; valor-p < 0,001). 

Para um ajuste ideal, a reta interceptaria o eixo vertical na origem, teria 

coeficiente angular igual a 1 e todos os pontos teriam coordenadas sobre a reta. 

Sendo assim, a equação 4.5 é a que se aproxima dessas condições, ou seja, a 

equação do ajuste entre o GPCC e o RCP. Além disso, através da distribuição dos 

valores estimados de precipitação no gráfico boxplot, na Figura 4.16(b), percebe-se 

a convergência entre os valores da mediana e do primeiro quartil entre os dados do 

GPCC e o RCP. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.16: (a) Dados do GPCC versus a previsão por conjunto para os 

métodos MA e RCP, com a reta de cor preta representando o ajuste linear entre o 

GPCC e RCP,  e a reta de cor azul para GPCC e MA, e (b) boxplot para o GPCC, 

RCP e MA. 
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tendenciosa fica evidente no histograma da Figura 4.17(b). Ao comparar o erro 

médio, o erro médio absoluto e o erro quadrático médio entre os métodos através da 

Tabela 4.9, o RCP supera o desempenho do MA em todas as medidas. 

Nobre et al. (2001) avaliou o modelo Regional Spectral Model (RSM) do 

NCEP aninhado com o modelo global ECHAM3 para os espaçamentos de grade 80 

km e 20 km, sobre a região tropical da AS, de janeiro até abril de 1999. A raiz do 

erro médio quadrático para a região do nordeste, encontrada pelos autores, foi igual 

a 4,4 e 5,5, com os espaçamentos iguais a 80 km e 20 km, respectivamente. A raiz 

do erro quadrático médio com o RCP foi 2,92 (raiz quadrada de 8,52 - ver Tabela 

4.9), valor inferior encontrado para os dois experimentos realizados por Nobre et al. 

(2011), demostrando um melhor ajuste do método RCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b)  

Figura 4.17: (a) Boxplot, (b) distribuição dos erros para o método MA e RCP e 

(c) precipitação média diária estimada para cada trimestre (MAM) de 2003 até 2008. 

 

Tabela 4.9 – Erro médio, erro médio absoluto (EA) e o erro quadrático médio (EQ) 

para os métodos RCP e MA. 

Método � � �� �� 

RCP 0,61 -0,55 2,07 8,52 

MA 0,58 -2,16 2,51 13,24 

 

4.4.1 Variabilidade diária, mensal e interanual 

 

A variação intrasazonal durante o outono, para o período de 2003 a 2008, foi 

bem representada pelo método RCP, como mostra o gráfico da Figura 4.18, porém 
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com algumas diferenças em relação à intensidade, como por exemplo, no final do 

mês de abril e início de maio. Ao analisar a precipitação diária média para cada mês, 

apresentada na Figura 4.19(a), constata-se que o RCP acompanha a tendência 

decrescente observada, diferentemente do método MA, que, além disso, subestimou 

a precipitação. 

Quanto à variabilidade interanual da precipitação, de acordo com o gráfico da 

Figura 4.19(b), o método RCP reproduziu com um viés seco os anos 2005 e 2006, 

anos de ENOS na fase positiva. Entretanto, o RCP conseguiu representar os 

processos físicos relacionados ao ENOS na fase positiva de 2003/2004 que estão 

associados à diminuição da precipitação em 2004, superpostos a influência da TSM 

do Atlântico com gradiente para o norte. Com o mesmo desempenho, representou a 

influência da TSM do Atlântico com gradiente para o sul e o ENOS na fase negativa 

de 2007/2008, ambos favorecendo o aumento da precipitação em 2008. De modo 

geral, o RCP reproduziu o padrão dos dados observados. 

O método MA captura o intervalo de precipitação que ocorrem mais eventos, 

entre 0 e 2,4 mm/dia, entretanto para os demais intervalos (2,5-4,9; 5,0-9,9 e 10-15) 

o RCP se sobressai. Desse modo, o RCP pode ser útil para prever de forma mais 

confiável os eventos de maior intensidade.  

Precipitação Diária Média durante o MAM - NEB 

(Média entre 2003 até 2008) 

 

Figura 4.18: Precipitação média diária entre os anos de 2003 e 2008 para o 

método MA (linha de cor cinza pontilhada), RCP (linha tracejada de cor preta) e 

observada (linha contínua) para o NEB. 
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Variabilidade Intrasazonal da Precipitação 

Média Diária (NEB) 

 

  

(a) 

 

Variabilidade Interanual da Precipitação 

Média Diária (NEB) 

 

(b) 

Figura 4.19: (a) Precipitação média 

diária para cada mês (MAM) entre os 

anos de 2003-2008, (b) precipitação 

média diária para cada outono para o 

método MA (linha pontilhada de cor 

cinza), RCP (linha tracejada de cor 

preta) e observada (linha contínua) na 

região do NEB, e (c) número de dias 

com eventos entre intervalos: 0-2,4; 2,5-

4,9; 5,0-9,9 e 10-15 mm. 
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Figura 4.20. Portanto, novamente, faz-se necessário a obtenção das componentes 

principais para o papel das variáveis explicativas não-correlacionadas. 

A obtenção das componentes principais para as cinco simulações foi 

realizada através dos loadings do período de treinamento e, juntamente com os 

coeficientes de regressão, solucionou-se a equação 3.23, encontrando os valores 

previstos pelo método RCP. 

 

Correlação entre as simulações (AMZ) 

 

Figura 4.20: Coeficiente de correlação de Pearson entre as simulações para a 

região AMZ durante o período de validação. 

 

O gráfico da Figura 4.21(a) apresenta os dados do GPCC versus a previsão 

por conjunto para os métodos MA e RCP. A reta de cor preta representando o ajuste 

linear entre o GPCC e RCP (R² = 0,20; valor-p< 0,001), e a reta de cor azul para 

GPCC e MA (R² = 0,20; valor-p<0,001). 

A equação 4.7 apresenta-se mais próxima das observações em comparação 

com a equação 4.8. Somado a isso, a partir da distribuição dos valores estimados de 

precipitação no gráfico boxplot, na Figura 4.21(b), percebe-se que o valor da 

mediana do RCP está mais próximo do valor da mediana do GPCC. 
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(a)   

 

 

(b) 

 

Figura 4.21: (a) Precpitação simulada pelo método MA, na cor azul, e RCP, 

na cor preta, versus GPCC de 2003 até 2008 e (b) em boxplot. 

 

A diferença entre a precipitação estimada e o GPCC encontra-se na Figura 

4.22. No boxplot apresentado na Figura 4.22(a) mostra-se a subestimação da 

precipitação pelo método MA, todavia com variância comparável a do método RCP. 

A mediana dos erros para o RCP aproxima-se de zero, indicando que essa 

distribuição é pouco tendenciosa, diferentemente do método MA. Essa característica 

também é percebida através do histograma na Figura 4.22(b). 

Ao comparar o erro médio, o erro médio absoluto e o erro quadrático médio 

entre os métodos, Tabela 4.10, o RCP teve melhor desempenho em todas as 

medidas. 
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iguais a -3.31 e 3,51, respectivamente, com o modelo regional ETA sobre a região 

amazônica ao comparar com os dados observados do CRU20, para o clima presente 
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foram 0,25 e 3,20, o que indica um ganho na precisão da precipitação simulada. 
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(a)  

 

(b)

 

Figura 4.22: (a) Distribuição dos erros para o método MA e para o RCP em 

boxplot e em (c) histograma. 

 

  

Tabela 4.10 – Erro Médio, Erro Médio Absoluto e o Erro Quadrático Médio para os 

métodos RCP e MA. 

Método � � �� �� 

RCP 0,45 0,25 2,64 10,30 

MA 0,45 -5,62 5,65 42,49 

 

 

4.5.1 Variabilidade diária, mensal e interanual 
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pode ser analisado através das Figuras 4.23 e 4.24(a). Os métodos não reproduzem 

a variabilidade da precipitação de maior frequência, com o mesmo desempenho que 

reproduzem a de frequência menor. O RCP diminui esse erro, entretanto continua a 

ora subestimar a precipitação, ora superestimar. 
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Precipitação Diária Média durante o MAM - AMZ 

(Média entre 2003 até 2008) 

 

 

Figura 4.23: Precipitação média diária entre os anos de 2003 e 2008 para o 

método MA (linha de cor cinza pontilhada), RCP (linha tracejada de cor preta) e 

observada (linha contínua). 

 

Apesar da ocorrência de ENOS na fase negativa nos anos 2007/2008 e na 

fase positivas em 2003/2004 e 2005/2006, não se observam oscilações de grande 

amplitude na variabilidade interanual da precipitação, conforme Figura 4.24(b). E, 

mais uma vez, o método MA subestimou a precipitação, mostrando-se pouco 

eficiente para previsão climática.  O RCP identificou que o intervalo de precipitação 

que ocorre com mais frequência é entre 5 e 9,9 mm/dia, mas superestimou o número 

de dias, de acordo com a Figura 4.24(c). 
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Variabilidade Intrasazonal da Precipitação 

Média Diária (AMZ) 

 

(a) 

 

Variabilidade Interanual da Precipitação 

Média Diária (AMZ) 

(b) 

Figura 4.24: (a) Precipitação média 

diária para cada mês (MAM) entre os 

anos de 2003-2008, (b) precipitação 

média diária para cada outono para o 

método MA (linha pontilhada de cor 

cinza), RCP (linha tracejada de cor 

preta) e observada (linha contínua), e (c) 

número de dias com eventos entre 

intervalos (0-4,9; 5,0-9,9; 10-14,9 e 15-

20 mm). 
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5 CONCLUSÕES 

 

Essa pesquisa tem por objetivo analisar o desempenho da associação entre 

técnicas estatísticas e o modelo climático regional RegCM4 em simular a 

precipitação durante 18 outonos, no período de 1991 até 2008, sobre a AMZ e o 

NEB, na região tropical da AS. Essas áreas são de alta vulnerabilidade climática e 

tem influência direta na precipitação de regiões de latitudes mais altas da AS, 

portanto esforços vêm sendo continuamente desprendidos por centros de pesquisas 

visando prever e mitigar possíveis desastres ambientais e melhorar a relação 

homem-meio ambiente. Nesse sentido, esse trabalho busca contribuir para futuras 

pesquisas na área de previsão climática, em especial para a região tropical da AS. 

Existem muitas dificuldades na área de previsão de tempo e sazonal e, dentre 

estas, a inexistência de um modelo climático regional desenvolvido especificamente 

para a AS. Os trabalhos têm focado em testar a sensibilidade de modelos, que foram 

desenvolvidos para outras regiões, com a finalidade de encontrar uma configuração 

ideal ou possíveis adaptações que permitam capturar as características climáticas 

da AS. 

Outra dificuldade, não menos importante, está no alto custo computacional 

para trabalhar com um modelo regional em alta resolução (~ 5 km) de forma que 

permita simular os variados processos de superfície existentes na AS devido à 

diversidade de cobertura de solo, complexa topografia e grande extensão. 

Nesse sentido, a metodologia aqui desenvolvida e implementada acarretou 

em melhorias na previsão da intensidade de chuvas diárias a partir do modelo 

climático regional RegCM4, mesmo sendo configurado para um espaçamento de 

grade de 50 km. Especificamente sobre o NEB, o modelo apresentou resultados 

satisfatórios, porém verificou-se que o modelo com essa configuração não é 

suficiente para simular a intensidade da chuva quando se utiliza o esquema 

convectivo de Grell. Os resultados apontaram que o modelo RegCM4 utilizando PEF 

seco é ainda pior em comparação ao PEF úmido, sendo necessária a alteração por 

futuros usuários. 

Para a região AMZ, onde as características climáticas são, em parte, 

resultantes de processos de superfície, a convecção de cúmulos de MIT-Emanuel 

destaca-se frente a de Grell, por ser dependende da instabilidade condicional de 

parcelas de ar próximo à superfície. Entretanto, são necessários testes com o 

esquema Grell com uma maior resolução.  
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Com a utilização do método RCP, sobre a região NEB, os erros foram 

minimizados durante o período de treinamento e de validação, comparado ao 

desempenho de simulações individuais e ao método MA. O método RCP capturou o 

mês de maior precipitação no outono, o mês de março. Mas, durante o período de 

treinamento, não reproduziu a taxa de precipitação mais frequente, que foi de 0 a 2,5 

mm/dia, tendo o MA um melhor desempenho.  

Sobre a região AMZ, o método RCP também se sobressaiu, comparado ao 

método MA, que subestimou a precipitação. O RCP simulou a taxa de precipitação 

mais frequente, que foi de 5 a 10 mm/dia, tanto para o período de treinamento 

quanto para a validação. 

De modo geral, o modelo RegCM4 apresentou potencialidade para 

representar a precipitação média diária na AS. Parametrizações do modelo podem 

ser alteradas para torná-lo mais eficaz. Entretanto, o bom desempenho do modelo 

somado ao método RCP, que tem baixo custo computacional, pode aumentar a 

acurácia, permitindo informações mais precisas. 

O método RCP permite, através de dados simulados e observados no 

passado, encontrar um fator de correção ou ajuste para o modelo de previsão, para 

que possa ser utilizado para obter informações do futuro. Desse modo, os erros da 

previsão são minimizados.  

Finalmente, sugere-se para estudos futuros: 

 testar o método RCP para outras regiões, variáveis e período; 

 testar com outros modelos climáticos regionais a fim de 

aumentar o número de membros do conjunto; 

 verificar a eficácia em diminuir erros sistemáticos de modelos, 

como por exemplo, erros frequentemente observados sobre a região dos 

Andes com diferentes modelos climáticos; 

Avanços são necessários para a representação da variável em todos os 

pontos de grade (para cada coordenada geográfica). Desse modo, uma análise mais 

precisa pode ser realizada em todo o domínio trabalhado. 
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APÊNDICE A 

 

Nesse apêndice encontram-se mais detalhes do modelo regional climático 

RegCM4, como: coordenada vertical; coordenada horizontal; projeção; 

parametrização de cumulus de kuo, Grell e MIT-Emanuel; precipitação não-

convectiva e camada limite planetária.  

 

1. Grade Vertical e Horizontal 

 

Para descrever o comportamento da atmosfera, o espaço é discretizado, tanto 

na vertical, quanto na horizontal. Para essa discretização, na vertical, o RegCM4 

utiliza a coordenada de pressão σ-sigma e na horizontal a grade é do tipo Arakawa-

Lamb B. 

A coordenada vertical σ-sigma não intercepta a topografia, como mostra a 

Figura 01. Nessa coordenada a superfície e topo da camada atmosférica 

considerada no modelo têm σ constantes.  O valor intermediário na camada é dado 

pela equação: 

� =
�� − ����

���� − ����
 (Eq. 01) 

Sendo que �� é pressão na altura desejada, ���� é a pressão na superfície da 

Terra e ����  é a pressão no topo da camada atmosfera. Essa variável é nula para o 

topo e 1 para a superfície. 

 

Figura 01: Coordenada de pressão. Fonte: Jacobson, 2005. 

 

A grade horizontal é do tipo Arakawa-Lamb B. Nos pontos de grades está a 

variável vetorial velocidade (componente zonal e meridional, respectivamente, u e v) 

e no centro de cada grade as variáveis escalares termodinâmicas representadas na 

Figura 02 pela letra h (temperatura, precipitação, umidade, etc.). Todas essas 
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variáveis ficam entre os níveis de �-sigma e a velocidade vertical fica no nível de �-

sigma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Grade B de Arakawa-Lamb. 

 

2. Projeções 

 

Projeções são métodos utilizados para representar a superfície de uma esfera 

(ou de um elipsoide), no todo ou em parte, sobre uma superfície plana. O processo 

consiste em transferir pontos da superfície da esfera (ou elipsoide) para um plano, 

ou para uma superfície desenvolvível em um plano, tal como um cilindro ou um 

cone. 

O modelo permite a escolha entre três tipos de projeções: Projeção de 

Lambert, Projeção Polar Estereográfica e Projeção de Mercator. 

A Projeção Conforme de Lambert é uma projeção cônica que aumenta a faixa 

de latitude da projeção cônica simples pelo uso de um cone secante, que intercepta 

a superfície da Terra em dois paralelos padrões. A Projeção Polar Estereográfica é 

um tipo de projeção em que a superfície de uma esfera é representada sobre um 

plano tangente a ela. A Projeção de Mercator é uma modalidade equatorial das 

projeções cilíndricas, isto é, o cilindro é considerado tangente à superfície da Terra 

no equador. 

A Projeção de Lambert é mais adequada para as regiões em latitudes médias. 

Para regiões de alta latitude é recomendada a Polar Estereográfica. Para região 

equatorial a de Mercator. 

 

3. Precipitação Convectiva 

 

i) Kuo 

u,v u,v u,v u,v 
h 

u,v u,v u,v u,v 

u,v u,v u,v u,v 

u,v u,v u,v u,v 

h h 

h h h 

h h h 
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A atividade convectiva no esquema de Kuo começa quando a convergência 

de umidade (M) excede um valor limite e a atmosfera em volta é convectivamente 

instável. A parcela de umidade P que precipita depende da umidade relativa (UR) 

entre a nuvem e a vizinhança. 

 

� = �(1 − �) Eq. (02) 

 

Onde B depende da umidade relativa, de acordo com a relação: 

 

� = �
2(1 − ��)     �� ≤ 0.5

1.0                      �� �����
� 

Eq. (03) 

 

 O calor latente liberado na precipitação é distribuído na nuvem, mas 

sua maior parte concentrada do centro para o topo. 

 

ii) Grell 

 

O esquema de Grell (1993) considera a nuvem como duas circulações, uma 

ascendente e uma descendente. A interação com a atmosfera ocorre somente da 

base e no topo na nuvem. O fluxo de massa é constante com a altura. A atividade 

convectiva é ativada quando a corrente ascendente atinge o lapse rate da adiabática 

úmida, sendo assim, a temperatura do ar é igual à temperatura do ponto de orvalho 

e a parcela torna-se saturada. O lapse rate é a variação na vertical da temperatura. 

No caso da adiabática saturada, um decréscimo de 0,650C/km. A condensação da 

corrente ascendente é calculada com base na parcela saturada. O fluxo 

descendente de massa (��) depende da massa do fluxo ascendente (��) de acordo 

com a seguinte relação:  

 

�� =
���

��
�� 

Eq. (04) 

Sendo que �� é a parcela ascendente que condensou normalizada, �� é a 

parcela da corrente descendente de evaporação normalizada, e � é o fração da 

corrente ascendente que sofreu condensação que evaporou novamente na corrente 

descendente. Depende do cisalhamento do vento que tipicamente varia entre 0.3 e 

0.5. A precipitação é dada por: 
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��� = ����(1 − �)  Eq. (05) 

 

Dois tipos de fechamento de nuvens podem ser usados: Arakawa – Schubert 

(AS: relaciona convecção em grande escala à produção de energia devido à 

flutuabilidade) e Fritsch - Chappell (1980) (FC: relaciona convecção com o grau de 

instabilidade). Arakawa – Schubert assume que nuvens convectivas estabilizam o 

ambiente tão rápido quanto os processos não convectivos desestabilizam-os. O fluxo 

de massa ascendente é dado por: 

 

�� =
�����− ���

�� ∆�
 

 Eq. (06) 

 

Sendo que ��� é a energia disponível para convecção, ����� é a energia 

disponível gerada de movimentos em larga escala durante o tempo modelo passo 

(∆�) e NA representa a taxa de variação da ��� por unidade de mb. A diferença ��� 

- ����� pode ser entendida como a taxa de desestabilização no passo de tempo. No 

geral, essa equação representa a remoção da energia flutuante da movimentação de 

nuvens convectivas em grande escala em um único passo de tempo do modelo. 

 Fritsch - Chappell é também uma hipótese de fechamento com base na 

presença de energia flutuante disponível. Ele assume que a ��� é removido por 

convecção durante umdado intervalo de tempo, como se segue:  

 

�� =
���

���
 

 Eq. (07) 

 

Onde τ é o intervalo de tempo de remoção de ���.  

A principal diferença entre as duas suposições é que no fechamento de AS 

depende da energia produzida na convecção e no de FC depende da instabilidade 

da atmosfera. 

 

iii) MIT-Emanuel 

 

O último esquema de cumulus convectivos adicionado ao RegCM foi o de 

MIT-Emanuel (Emanuel 1991, Emanuel e Zivkovic-Rothman, 1999). Esse esquema 
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não faz a suposição que os tradicionais fazem que é modelar a nuvem como uma 

pluma com entranhamento. Em vez disso, considera a nuvem como uma mistura 

episódica e não homogênea. O fluxo convectivo é representado usando um modelo 

idealizado de correntes ascendente e descendente de escala de nuvens. A 

convecção é iniciada quando o nível de empuxo neutro é maior que o nível de 

condensação por levantamento na base da nuvem. Entre estes dois níveis, o ar se 

eleva e uma parte da fração de umidade condensada forma precipitação, enquanto a 

outra parte restante forma nuvem.  

As taxas de entranhamento e desentranhamento são funções dos gradientes 

verticais de flutuabilidade nas nuvens (Souza et al., 2009).   

MIT-Emanuel oferece várias vantagens em comparação a outro esquema 

convectivo, disponíveis no RegCM. Primeiro, inclui um limiar autoconversão, que é 

dependente da temperatura, por conseguinte, os processos de gelo são 

grosseiramente representados. Além disso, a precipitação é adicionada a uma única 

hidrostática e insaturada corrente descendente, que transporta calor e água. Além 

disso, este regime foi otimizado e avaliado para a convecção na região tropical. 

 

4. Precipitação Não-Convectiva 

 

Para precipitação não convectiva em escala de grade, o ReGCM utiliza o 

Subgrid Explicit Moisture Sheme (SUBEX: Pal et al., 2000). 

Na atmosfera, em regiões de dimensões comparáveis a uma célula de grade, 

muitas vezes observam-se diferenças entre áreas saturadas, onde existe nuvem, e 

áreas subsaturadas onde não há nuvem. Quando a fração saturada é pequena, a 

cobertura de nuvem também será pequena, e vice-versa. Assim, é de esperar que 

se tenha uma ligação direta entre a umidade relativa média e a fração de nuvem, 

bem como sua quantidade de água. Segundo Sundqvist et al. (1989), o SUBEX 

considera a variabilidade em subgrade observada, associando a umidade média na 

célula à fração de nuvem e água contida. Dessa forma, cada grade é dividida em 

porções, com e sem nuvem, ao contrário do Simplified Explicit Moisture Scheme 

(SIMEX), que considera valores médios para a toda célula e despreza os processos 

de nuvens dentro dessa. O SIMEX foi usado na primeira versão do RegCM, e é uma 

versão simplificada de um modelo completo, proposto por Hsie et al. (1984). 
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O SUBEX melhora a forma física de representação de nuvens estratiformes e 

precipitação, sem custo computacional. O Quadro 02 lista os valores dos parâmetros 

primários dentro do SUBEX. 

Qualquer variável V é a média dos valores nas porções com e sem nuvem da 

célula da grade, VNC e VC, respectivamente, ponderado por FC, que é a fração de 

cobertura de nuvem, através da seguinte relação: 

 

� = ��. �� + (1 − ��)��� Eq. (08) 

  

FC em cada nível vertical do modelo varia com a umidade relativa média na 

célula da grade, de acordo com a seguinte equação: 

 

�� = �
�� − ���í�

���á� − ���í�
 

Eq. (09) 

  

Sendo RHmín a umidade relativa mínima para a formação da nuvem e RHmáx a 

umidade relativa máxima quando FC alcança uma unidade. FC é assumido como 

zero quando RH é menor do que RHmín e uma unidade quando RH é maior do que 

RHmáx. Valores indicados de RHmín estão entre 60% e 100%, dependendo das 

característica da superfície e da resolução do modelo (Sundqvist et al. 1989). 

Portanto, o valor limite sobre a terra é geralmente menor que sobre o oceano, devido 

à heterogeneidade na superfície ser diferente. Essa heterogeneidade pode resultar 

da variação da topografia, umidade do solo, tipo de vegetação, atrito superficial, etc. 

 

Quadro 01: Valores padrão dos parâmetros primários dentro SUBEX. Fonte: Pal et 

al., (2000). 

Parâmetros Terra Oceano Unidade de 

Medida 

Limiar de formação de nuvem - RHmín 0.8 0.9  

Saturação máxima - RHmáx 1.01 1.01  

Taxa de autoconversão - ���� 5 x 10-4 5 x 10-4 s-1 

Fator de autoconversão de escala - ���� 0.65 0.3  

Taxa de acréscimo de gota de chuva - Cacc 6 6 m3 kg-1 s-1 

Taxa de evaporação de gota de chuva - Cevap 1 x 10-5 1 x 10-5 (kg m-2 s-1)-1/2 
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s-1 

Raio da gota de chuva 5-10 13 Μm 

 

 Quando a parcela de ar torna-se saturada e a temperatura atinge o ponto de 

orvalho a água condensa. A autoconversão em precipitação é dada da seguinte 

forma: 

� = ����(��/��  −  ��
��)�� Eq. (10) 

  

Variáveis da equação 10 estão descritas no quadro 01. A nova autoconversão 

limiar é baseada na análise de Gultepe e Isaac (1997). Eles utilizaram observações 

de aeronaves para relacionar conteúdo de água líquida na nuvem com a 

temperatura. Aqui, o limiar da quantidade de água contidade na nuvem é dado por: 

��
�� = ����10��.��� �.���� Eq. (11) 

 

Sendo T é a temperatura em graus Celsius e Cacs é fator de conversão de 

escala.  Sobre o oceano normalmente há menos núcleos de condensação nas 

nuvens do que sobre a terra. Como consequência, a gotículas de água nas nuvens 

sobre o oceano são maiores e, portanto, com menor flutuabilidade que sobre a terra 

(Rogers e Yau, 1989). Também, gotículas maiores de nuvem tendem a resultar em 

mais colisão e coalescência. Assim, nuvens continentais tendem a ser mais 

espessas do que nuvens marítimas para uma mesma probabilidade de precipitação. 

Devido a esse contraste entre o oceano e a terra, Cacs é 0,65 sobre a terra e 0,40 

sobre o oceano. 

Na natureza, quando a precipitação inicia, gotas de chuva que caem através 

da nuvem são recolhidas por outra porção da mesma. Assim, desconsiderando esse 

processo pode resultar em uma superestimação da precipitação e substimação de 

nuvem, especialmente em regiões úmidas.   

A fim de evitar essa superestimação, o SUBEX inclui uma formulação simples 

para o acréscimo de gotículas de chuvas caindo na nuvem, na forma: 

 

��� = ���������� Eq. (12) 
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Pacc é a quantidade de água acrescida a nuvem, Cacc é a taxa de acreção, e 

Psum é a precipitação acumulada. Por simplicidade, presume-se que Psum é 

distribuído uniformemente em toda a célula de grade.  

A evaporação de gotículas de chuva também pode ser um processo 

importante em certas condições (Rogers e Yau, 1989). Em regiões áridas, uma 

quantidade significativa da precipitação que se forma geralmente evapora antes de 

atingir a superfície. Desconsiderar esse processo pode levar à simulação do excesso 

de chuvas em regiões áridas. O SUBEX emprega a seguinte formulação de 

Sundqvist et al. (1989): 

 

����� = �����(1 − �� )����
�/�

  Eq. (13) 

  

Pevap é a quantidade de precipitação que evaporou, e o Cevap é a taxa de 

evaporação. A evaporação é maior onde o ar é relativamente seco. Tal como 

acontece com a formulação de acreção, assume-se que Psum é uniformemente 

distribuido em toda a célula de grade. Apenas gotas de chuva caindo, livres de 

nuvens, podem evaporar. A inclusão deste processo pode também resultar numa 

diminuição no número de eventos. 

 

5. Esquema de Transferência Biosfera-Atmosfera 

 

O Esquema de Transferência Biosfera-Atmosfera (BATS) de Dickinson et al. 

(1993) tem a função de calcular o balanço de calor, umidade e momento  devido a 

interação da atmosfera com o solo e seus constituintes (vegetação, gelo, lagos e 

outros). Esse pacote contem 20 tipos de superfícies, 12 cores e texturas diferentes 

para as mesmas. O RegCM4 traz além do BATS, o Community Land Model (CLM). 

O CLM permite escolher mais de um tipo de característica de solo e vegetação para 

uma célula de grade. 

 

6. Camada Limite Planetária 

 

A interação mecânica da atmosfera com a superfície, seja terra ou oceano, 

gera vórtices que transportam calor, umidade e poluentes verticalmente, de forma 

turbulenta.  No RegCM4 pode-se considerar esses processo ou não. A subrotina do 
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programa foi escrita baseada no modelo de interação física atmosfera-superfície 

proposto por Holtslag et al. (1990). 

Holtslag et al. (1990) descreve a evolução das propriedades termodinâmicas 

(temperatura potencial e umidade específica) da camada limite atmosférica, devido 

às mudanças de calor, vapor de água e momento, que são causadas pela interação 

dessa camada com a superfície da Terra. Na forma Lagrangiana, as equações 

podem ser escrita como: 

��

��
=

�

��
�� �

��

��
− ��� 

 

 Eq. (14) 

��

��
=

�

��
�� �

��

��
− ��� 

Eq. (15) 

 

A variação da umidade (�) e da temperatura potencial (�) com o tempo 

depende do coeficiente de difusividade de calor, ��. O �� depende de l, o 

comprimento da escala para difusão turbulenta de S, a velocidade do vento 

cisalhante e Ri, número de Richardson, que é uma medida da estabilidade, como 

mostra a equação abaixo:  

�� = ����(��) Eq. (16) 

Essa formulação não é indicada para condição instável por causa do grande 

custo computacional devido à inserção dos vórtices.  Portanto, a formulação adotada 

é a proposta por Troen e Mahrt (1986) (Holtslag et al., 1990), de acordo com a 

equação abaixo. 

 

�� = ���� �1 −
�

ℎ
�

�

 
Eq. (17) 

 

K é constante de von Kámán, �� é a velocidade de turbulência e h é a altura 

da camada limite. 

As variáveis �� e ��, Eq. (18) e Eq. (19), representa a influência não local na 

mistura por turbulência. Esse termo é muito pequeno para uma condição estável e 

significativo para uma condição instável, logo parte do transporte de calor e umidade 

é feito por vórtices na ordem da profundidade da camada limite.  

�� = �
���
�����

��ℎ
 

Eq. (18) 
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�� = �
��������

��ℎ
 

Eq. (19) 

 

C é um coeficiente de proporcionalidade e �������� e ���
����� são os fluxos 

superficiais de umidade e calor, respectivamente. 

A velocidade de turbulência, ��, depende da altura da camada limite e da 

estabilidade. Para condições estáveis, tem-se: 

�� =
�∗

��
 Eq. (20) 

 

Sendo que �∗ é a velocidade de fricção e �� �ara 0 ≤ z/L ≤ 1, sendo que L é o 

comprimento de Obukhov, será: 

�� = 1 + 5
�

�
 Eq. (21) 

Já quando z/L > 1, é proposto: 

�� = 5 +
�

�
 Eq. (22) 

O transporte de umidade e calor também depende da altura da camada limite 

(h). Essa é determinada por Troen e Mahrt (1986) como sendo: 

 

ℎ =
���{�(ℎ)� + �(ℎ)�}

�
��

(��(ℎ)− ��)
 

Eq. (23) 

��� é o número crítico de Richardson que é igual a 0,25, �(ℎ) e �(ℎ) são as 

componentes horizontais do vetor em h, 
�

��
 que é a flutuabilidade da parcela, ��(ℎ) é 

a temperatura virtual e �� a temperatura próximo à superfície. Para condições 

instáveis (L<0), a temperatura superficial será dada por: 

 

�� = ��(��)+ �
���
�����

��
 

Eq. (24) 

 O valor mínimo da altura da camada limite foi obtido por Koracin e 

Berkowicz (1988), conforme a equação (23). 

ℎ = 0.07
�∗

|�|
 Eq. (25) 

f é o parâmetro de Coriolis. 
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Pode-se escrever o fluxo de calor e o de umidade, usando o método de perfil, 

como: 

���
����� =

−�(�� − ��)�∗

ln �
��

���
� − �� �

��
�

� + �� �
���

�
�
 

 

Eq. (26) 

 

�������� =
−�(�� − ��)�∗

ln �
��

���
� − �� �

��

�
� + �� �

���

�
�
 

 

Eq. (27) 

Com �∗ sendo dado por: 

�∗ =
���

ln �
��

���
� − �� �

��
� � + �� �

���
� �

 
 

Eq. (28) 

Esse fluxo (���
����� � ��������) depende da magnitude da velocidade do vento (��), da 

umidade (��), da temperatura potencial (��), da umidade na superfície (��), 

temperatura potencial na superfície (��), característica (rugosidade) da superfície 

para calor, momento e umidade (���, ��� e ���). 
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APÊNDICE B 

 

Improving regional dynamic downscaling with multiple linear regression 

model using components principal analysis: precipitation over Amazon and 

Northeast Brazil21 

 

Abstract: In the current context of climate change discussions, predictions of 

future scenarios of weather and climate are crucial for the generation of information 

of interest to the global community. Due the atmosphere is a chaotic system, errors in 

predictions of future scenarios are systematically observed. Therefore, numerous 

techniques have been tested in order to generate more reliable predictions, and two 

techniques have excelled in science: Dynamic Downscaling, through regional 

models, and Ensemble Prediction, combining different outputs of climate models 

through the arithmetic average, in other words, a post-processing of the output data 

species. Thus, this paper proposes a method of post-processing outputs of regional 

climate models. This method consists in using the statistical tool Multiple Linear 

Regression by Principal Components for combining different simulations obtained by 

Dynamic Downscaling with the Regional Climate Model (RegCM4). Tests for the 

Amazon and Northeast region of the Brazil (South America) showed that the method 

provided a more realistic prediction in terms of average daily rainfall for the analyzed 

period prescribed, after comparing with the prediction made by set through the 

arithmetic averages of the simulations. This method photographed the extreme 

events (outlier) that the prediction by averaging failed. Data from the Tropical Rainfall 

Measuring Mission (TRMM) were used to evaluate the method.  

 

Keyword: RegCM4, TRMM, 3B42_V7. 

 

 

 

                                            

21 SILVA, A.G.; SANTOS E SILVA, C. M. Improving regional dynamic downscaling 

with multiple linear regression model using components principal analysis: 

precipitation over Amazon and Northeast Brazil. Advances in Meteorology, v. 2014, 

p. 1-9, 2014. 
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1. Introduction 

General Circulation Models (GCM) have been used for climate prediction over 

Brazil [1, 2]. Although these models represent the influence of synoptic scale weather 

systems and aspects of the general circulation, have limitations in representing 

mesoscale processes, such as squall lines, meteorological systems formed by 

complex topography, watershed and others [3]. Thus, due to the large size and 

complexity of terrain and biomes covering the Brazilian territory, the GCM are limited 

to representation of regional aspects of the climate on Brazil. 

A solution to this problem is use of downscaling technique through Regional 

Climate Models (MCR). Over the South America several studies [4, 5, 1, 6, 7] shown 

the RCM skill relatively to GCM. The effectiveness and suitability of this technique 

are due to the possibility of using more appropriate physical parameterizations for 

mesoscale due the increasing of the spatial resolution. These characteristics are 

important because in regions such as Brazil, forcing mesoscale regulate the spatial 

and temporal distribution of atmospheric variables, reducing errors in GCMs that are 

performed with low spatial resolution [8]. 

An important regional model is the Regional Climate Model (RegCM), which 

was originally developed at the National Center for Atmospheric Research (NCAR) 

during the 80’s decade [9, 10]. Due to the contribution of many researchers the 

RegCM there are six versions: RegCM1, RegCM2, RegCM2.5, RegCM3, RegCM4 

and RegCM4.1. It is widely used because is public and open source code, moreover, 

it has a good computational performance. 

Despite progress achieved in modeling regional in recent years, there are still 

many aspects to be explored, evaluated and improved to a substantial improvement 

of climate representation through the RCM compared to the representations through 

the GCMs. 

Systematic errors that regional models exhibit, including the RegCM in 

different regions, especially over tropical region, are due to a lack of fit in the physical 

parameterizations, especially in parametrizations of convective cumulus and 

precipitation in grid scale [11, 12].  

 The most used technique to overcome the lack of adjustment in the 

parametrization and reduce forecasting errors is called ensemble prediction, which 

consists of combination of the multiple simulations, performed with different initial 

conditions or parametrization, for the same period and region. Studies have shown 

that this method produces more consistent results with observation. 
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For South America (SA), consequently to Brazil, the situation is no different, 

there is a need of studies that aim to enhance regional and technical treatment 

models to output models. However, several studies have focused in simulation with 

the standard model configuration [13, 14, 3, 8, 15], and for the ensemble prediction 

technique using the arithmetic mean. Therefore, this paper investigates the possibility 

of improvement of regional model simulations RegCM4 through proper adjustment of 

physical parametrizations and using appropriate statistical methods to combine 

multiple simulations. In this sense, we use the technique of Multiple Linear 

Regression using Principal Components in order to combine different simulations 

with the RegCM4. To test the method we apply this technique of combination in the 

period February to June 1998. This year was an atypical year, El Nino. 

The work is organized as following: the Section 2 will show a brief presentation 

of the physical parameters of the regional climate model RegCM4 that most influence 

in the simulated rainfall, together with the input data of this model and the data that 

are used to verify the method proposed in this work. In Section 3, will be presented 

the method Multiple Linear Regression using Principal Components to combine 

different simulations. In Section 4, the results are present. Finally, in Section 5, the 

conclusions and discussions. 

 

2. Model used and numerical experiments performed 

 

2.1. Regional Climate model (RegCM4) 

 

The RegCM4 [16] is the fifth version of RegCM, originally developed by the 

National Center for Atmospheric Research NCAR [17] and based on Mesoescale 

Model (MM5). This is a model of limited area discretized into grid points (Arakawa B). 

In the vertical system is used sigma coordinates. The primitive equations, which 

correspond the core of the dynamic model, and are for a compressible hydrostatic 

fluid [18]. 

The physical processes are represented in the model by a series of 

parameterizations. The radiative transfer scheme is the same used in the global 

model Community Climate Model version 3 (CCM3). This scheme calculates the 

interaction of gases (H2O, CO2, O3, CH4, N2O and CFC) and aerosols with radiation 

in the infrared and ultraviolet. For the soil-vegetation-atmosphere interaction, 

RegCM4 uses the Biosphere-Atmosphere Transfer Scheme (BATS) and Community 
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Land Model (CLM: version 3.5). The full description of the model as well as the 

parameterization options are shown in [16]. 

The model has three options of convective schemes: i) Kuo scheme, the most 

simplified and that is activated when the moisture convergence exceeds a threshold 

value, ii) the convective schemes of Grell (1993), which considers the cloud as a 

plume entrainment model composed by a downdraft  and updraft. The interaction, via 

entrainment of air, with the atmosphere occurs only in the top and in the base of the 

cloud. The convective activity is activated when the updraft reaches the moist 

adiabatic. This scheme is more sensitive to precipitation efficiency (PEFF) parameter. 

This parameter quantifies the portion of precipitation that will evaporate before 

reaching the ground. Therefore, high PEFF values decrease precipitation. Two types 

of closures can be used: Arakawa-Schubert (all potential energy available for 

convection is adjusted for each time step [19]) and Fritsch - Chappell (1980) (scale 

convective adjustment in the order of 30 minutes [20]); iii) Parameterization MIT-

Emanuel [21], which characterizes the convection trigger when the level of free 

convection is higher than the cloud base. 

For stratiform precipitation the RegCM4 use the subgrid explicit moisture 

(SUBEX), which was developed by [22]. The formulation for the auto conversion of 

cloud water into precipitation is as follows: 

 

� = ����(��/��  −  ��
��)�� (01) 

 

 ���� is the conversion rate, �� is the amount of water present, ��
�� is the 

minimum amount of water that must remain in the cloud and �� is the conversion 

factor of water present in precipitation. �� value depends on the minimum relative 

humidity (RHmin) for cloud formation, according to the equation: 

 

 

�� = �
�� − ���í�

���á� − ���í�
 

(02) 

 

The RHmax value is 101%, RHmin may vary between 1 and 100% and RH is 

local relative humidity. The threshold amount the amount of water in the cloud is 

given by: 
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��
�� = ����10��.��� �.���� (03) 

 

T is the temperature in degrees Celsius and Cacs is scaling factor.  

 

2.2 Numerical experiments  

 

2.2.1 Data 

 

The initial and boundary conditions of the atmosphere (wind, temperature, 

surface pressure and water vapor) used in the simulation conditions are of the ERA-

Interim reanalysis. The ERA-Interim is a global data set of the atmosphere produced 

by the European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF) with a 

horizontal grid spacing of 1.50 by 1.50 and frequency of six hours (00:00, 06:00 , 

12:00 and 18:00 UTC) [23]. The topography and ground cover are from the United 

States Geological Survey (USGS) and Global Land Cover Characterization (GLCC), 

with 60 minutes of horizontal grid spacing [24]. 

The dataset of sea surface temperature (SST) used were produced by the 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) using in situ data and 

satellite, through optimal interpolation (OI) ) [25]. The data are weekly and available 

from 1989 to the present day, centered on Wednesday, with a resolution of 1.00 by 

1.00. 

The simulated precipitation data will be compared with data Tropical Rainfall 

Measuring Mission (TRMM) product 3B42-V7. These data are obtained by using 

satellite infrared channels with 0.250 by 0.250 resolution, latitude versus longitude 

[26]. 

 

2.2.2 Configuration of the experiments 

 

Seven simulations tests were performed during the Austral autumn, beginning 

at 00:00 UTC on February 15th 1998, and ending at 00:00 UTC on June 1th in the 

same year. February was discarded because this is the time adjustment (spin-up) of 

the model. 

The model grid spacing is 50 km and 18 vertical levels, with the top at 5 hPa. 

The domain and the topography is shown in Figure 1. Two regions will be analyzed: 
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Amazon (AM) and Northeast (NE) region of Brazil as indicated in Figure 1. Table 1 

summarizes the settings of the experiments that varied according with the convective 

scheme (Grell and MIT-Emanuel), minimum relative humidity for formation of cloud in 

scale grid (RHmin), and the dynamic control (closure) of Grell model (Arakawa-

Schubert or Fritsch -Chappell), in addition different PEFF are used  if the scheme 

were the Grell convective. 

 

3. Multiple Linear Regression using Principal Components 

 

To minimize the error in climate forecasts, predictions with several different 

configurations are generated and combined. This method is called by ensemble 

prediction [27]. Usually the ensemble prediction is made via a simple arithmetic 

average (AA) from different simulations or models, or weighting by measures of 

dispersion. 

In this paper we will compare the usual method with the method of multiple 

linear regression using principal components (here we call PCR method), to produce 

a combination of the seven experiments described in section 2.2.2. 

The method of multiple linear regression is a multivariate technique that 

consists in finding a linear relationship between a dependent variable (response 

variable), in this case, the observed data, and more than one independent variable 

(predictors variables) that describe the system, here, these are output of the climate 

model RegCM4. 

The following equation shows this relationship, where �� is the variable to be 

estimated, ���   are the predictors variables, �� the intercept and �� the coefficients 

of multiple linear regression to be estimated by Least Squares Method [28]. This 

method consists in finding a solution that minimizes the sum of squared residuals, 

which is the difference between the observed and predicted (estimated). 

 

�� = �� + ����� + ⋯ + �����  + �� (04) 

 

The problem of multiple linear regression is to find the �� coefficients that 

relate the independent variables and the dependent variable, this step can be called 

of calibration of the regression model. To find this solution we rewrite Eq. (4) in matrix 

form, taking the Y-matrix with the dependent variable, the X-matrix with the 
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independent variables, the A-matrix with �� coefficients and the E-matrix with 

errors ��. 

 

 

� = �
��

⋮
��

�                     � = �
1 ���   … ���

⋮ ⋮ ⋮

1 ���  … ���

�        

 (05) 

 

� = �

��

⋮
��

�                    � = �

��

⋮
��

� 
 

(06) 

 

Rewriting the problem in matrix form, we have: 

 

�
��

⋮
��

� =   �
1 ���   … ���

⋮ ⋮ ⋮

1 ���  … ���

� .  �

��

⋮
��

� + �

��

⋮
��

� 

 

 (07) 

 

Multiplying the A-matrix by X-matrix and adding the �-matrix, we obtain the 

equation below, but in matrix form. 

 

� = �� + � (08) 

The least squares method is used to find the coefficients of multiple linear 

regression with the condition that the sum of the squares of the errors be minimum. 

For this, isolate the error in Eq. (04), getting: 

 

�� − (�� + ����� + ⋯ +  �����  )=  �� (09) 

 

Then the sum of squared errors (SSE: shown in Eq. 10 and in matrix form in 

Eq. 11) is minimized through the derivative with respect to A-matrix equaling to zero, 

as shown in Eq. 12. By isolating A-matrix (step not shown), we have as the solution 

of the Multiple Linear Regression in Eq. (13). 

��� = �(�� − (��+����� + ⋯ + �����))�  (10) 

 

��� = ��� = (� − ��)�(� − ��) (11) 
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�(���)

��
= 0 

 (12) 

 

� = [���]�����  (13) 

 

A possible obstacle to find the solution of the Eq. (13), is that the matrix XTX 

cannot be inverted. In other words, can be a singular matrix, where some predictors 

variables are linear combinations of other, so there is a correlation between the 

independent variables. When this occurs, there is multicollinearity and there isn't 

single least squares estimators for the parameters. For climate ensemble prediction, 

the simulations with different configurations from a single climate model are 

correlated. Thus, to avoid multicollinearity we will use the Principal Components of 

the simulations. This technique aims to explain the structure of variance and 

covariance of a random vector by constructing linear combinations of the original 

variables, which are, for this problem, the predictors variables of Multiple Linear 

Regression. These linear combinations are called principal components and are not 

correlated [29]. Therefore, the principal components of the explanatory variables are 

a new set of variables with the same information of the original variables, but 

uncorrelated, eliminating multicollinearity. The use of principal components to fit a 

multiple linear regression model was proposed initially by [30]. This technique is 

called Multiple Linear Regression using Principal Components. 

The first step is to find the principal components (PCs), Z-matrix, of the matrix 

of predictors variables X, where the relationship between them is given by: 

 

� = �′�  (14) 

 

P is the orthogonal matrix of dimension m x m (m is the number of predictors 

variables) consisting of eigenvectors of the covariance matrix or correlation matrix, X. 

Thus, Eq. (08) and Eq. (13) can be rewritten in the forms: 

� = �� + �  (15) 

 

� = [���]����� (16) 

 

Found P-matrix, with the weights of each simulation, and the A-matrix, with the 

regression coefficients, the regression model is calibrated, this matrix should be used 
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as setting for new ensemble prediction. The eigenvectors of the P-matrix that 

provides the weights of each predictors variable is used to find the new matrix of 

principal components ZNEW of new simulations XNEW, given by Eq. (17). 

 

����� = �′����� (17) 

 

After, to find the principal components, using the coefficient A-matrix, the 

ensemble prediction ZPRED is obtained by the relation: 

 

����� = ������ (18) 

The multiple linear regression using principal components can to work with all 

PC obtained from the original data, or only to work with components that have higher 

correlation with the response variable [31]. In the latter case, the errors can be 

minimized.  

For the analysis of the results were calculated Bias, mean error (ME), mean 

absolute error (MAE) and root mean square error (RMSE), according to equations 

19, 20, 21 and 22, respectively. Poi is the observed precipitation, PPi is the 

precipitation predicted and n is the number of data. 

 

���� = ��� − ��� (19) 

 

�� =
∑ (��� − ���)

�
���

�
  

(20) 

 

��� =
∑ |��� − ���|�

���

�
  

(21) 

���� = �
∑ (��� − ���)

��
���

�
  

(22) 

 

 

 

4. Results 

4.1 The regression model via principal component 

The TRMM data, which will be the dependent variable Y, was obtained 

through average daily precipitation, from March 01 to May 31, for the Amazon region 

and Northeast region of the Figure 1. Similarly were obtained independent variables, 
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which is simulated precipitation (X-matrix) of the seven experiments. Preliminary 

tests indicated that the larger the number of simulations improves the ensemble 

prediction. 

First step was to find the seven principal components of the X-matrix, which 

composes the Z-matrix (Section 2.8). Despite of the cumulative variance explained to 

be equal to 86% e 96% in the fourth principal component (see Table 2 e 3), for AM e 

NE region, respectively, for the implementation of PCR method were considered all 

PCs (seven PCs not shown here) because each one captures a different parameter 

of the configuration of the model RegCM4, except for the first component which is a 

measure of the intensity of the rain. The PC[2] split the effect of the different 

parameterizations of cumulus used, Grell and MIT-Emanuel; PC[3] differentiates 

PEF/Wet and PEF/Dry associated with the Grell scheme; PC[4] captures the 

difference SUBEX/Dry and SUBEX/Wet associated with Grell scheme; PC[5] 

distinguishes differents PEFF associated with different closure of the clouds; PC[6] 

differentiates closure of the cloud used for parameterization of Grell and PC[7] 

captures the difference between the association of Emanuel parameterization with 

SUBEX/Dry and SUBEX/Wet. Finally, to run the PCR. The regression equations Eq. 

(23) and Eq. (24) show the regression coefficients that associate each component 

principal (��) with the precipitation (����), for the Amazon (������) and Northeast 

(������) of the Brazil, respectively. This equation allows us to estimate the average 

daily precipitation for the period analyzed, using with the same coefficients. 

 

������ = 7.15 − 1.00 ∗ ��[1]− 0.80 ∗ ��[2]+ 0.17 ∗ ��[3]− 0.81

∗ ��[4]− 0.66 ∗ ��[5]− 0.57 ∗ ��[6]+ 1.6 ∗ ��[7] 

 

(

23) 

������ = 2.03 − 0.52 ∗ ��[1]− 0.26 ∗ ��[2]− 0.20 ∗ ��[3]+ 0.24

∗ ��[4]− 0.46 ∗ ��[5]+ 0.08 ∗ ��[6]+ 1.6 ∗ ��[7] 

(

24) 

 

 For the regression model to be appropriate, must satisfy three 

requirements: i) the residues must to present random distribution around the mean 

zero, ii) the residues must have a normal distribution and iii) the variance must to be 

homogeneous. The residues in the graphs of Figures 2a and 2d, to Amazon and 

Northeast of the Brazil, respectively, apparently do not present any particular pattern 

or trend indication. 
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The plots in Figures 2b and 2e show the quantiles of the residuals versus the 

quantiles of the normal distribution, called QQ-plot for the Amazon and Northeast, 

respectively. This is necessary to verify the assumption of normality of residuals. The 

closer to a line, the residues are close to a normal distribution. Figures 2c and 2f 

show the square root of the normalized residual versus predicted values randomly 

distributed, indicating the homogeneity of variance. Therefore, we conclude that 

model satisfies the three conditions. 

 

4.2 The performance of regression model  

 

For the AA method, we calculated the arithmetic mean of the seven 

simulations. With the purpose of to compare the performance of the PCR and AA 

methods to represent the daily rainfall, the graphs in Figure 03 present data from 

TRMM versus simulated for both methods and regions. The results were compared 

for the Amazon region and Northeast in Figure 03, with the PCR method in Figures 

3a and 3c, and AA method in Figures 3b and 3d. We concluded that the simulation 

through the ensemble PCR show a better correlation with the TRMM data relatively 

to the AA ensemble, especially in the Amazon region. 

Despite the North and Northeast of the Brazil are located in the tropical region, 

have different responses in simulations in climate models. Overall, the simulations for 

the Northeast converge to the observed, presenting a smaller bias compared to the 

northern region bias. This is due to the variation of topography, distance to the 

ocean, the diversity of vegetation types and forms of land use and other factors. 

Therefore, the efficiency of the PCR method is more sharp in the region with the 

largest bias. 

 From the boxplot of TRMM data, PCR and AA ensembles in Figure 04, we 

find that the median and interquartile range of the data obtained by AA ensemble 

diverges significantly from the TRMM data. For the model obtained with the PCR 

ensemble, compared to data from TRMM, there is the similarity in median 

precipitation and variance. Regarding the PCR method, there is a slight 

underestimation of the intense events and overestimation of the weak events. 

Moreover, this method is able to capture two extremes events (outliers) in 

accordance with the data TRMM. 

The variability of observation explained by simulations R2 for the PCR 

ensemble was approximately 40%. This value is higher than that obtained with the 



118 
 

AA method, which was 28% (see Table 4). The F-test, also shown in Table 4, is 

higher than the tabulated F-value, which for a confidence level of 95% is 2.214. The 

probability of obtaining this result is measured by the p-value, which showed low 

values, of the order of 10-7 for the PCR method. 

Table 5 shows the mean error (ME), mean absolute error (MAE) and root 

mean square error (RMSE), calculated according to equations 18, 19, and 20, 

respectively, for PCR and AA ensembles. As expected, the ME was approximately 

zero for the PCR method to the two regions, once the graph of the Figures 3a and 3d 

show the uniform distribution of residue around zero. This shows that there is a trend 

of underestimation or overestimation of the method. The MAE indicates the 

magnitude of the error. The MAE for the AA method was approximately twice of the 

value obtained by the PCR method for Amazon region. For Northeast region, the 

value MAE was 8% less with PCR method. The RMSE had results similar to MAE. 

 

5. Final comments  

Errors and uncertainties weather and climate forecasting will always exist due 

to several sources of errors present in a simulation and can be classified into two 

classes: incomplete or erroneous atmospheric initial conditions and inadequacy of 

the numerical model. 

These errors in the initial conditions are due to instrumental limitations for data 

collection, discretized observations and irregularly spaced, increasing the difficulty of 

interpolation to the grid structure. In the case of models of limited area, the artificial 

boundary condition increases the errors and uncertainties. 

Inadequacy of the numerical model consists in difficulty to represent the 

influence of all physical-chemical-biological factors in the state of the atmosphere and 

its evolution in time. 

With the ensemble prediction method by varying the physical parametrization, 

the error due to the inadequacy of the model is minimized since several possibilities 

of representing the state of the atmosphere are reproduced, and a solution is 

generated from these. Thus, decreases the probability of observing extremes 

surprise that a particular setting or parameter could not represent the forecast. 

By comparing the prediction method routinely performed (AA) together with 

the method presented here, we found that combination of simulations that are 

correlated, in other words, simulations that bring the same information or contribution 

to the final solution does not improve the prediction. A treatment is needed to remove 
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redundant information from simulations, that is, a principal component analysis. And 

from this, assign specific weights to this new set of variables using multiple linear 

regression. 

The PCR method performed better in the Amazon region, where individual 

forecasts more diverged from the observations. For the Northeast region, where the 

bias was close to zero, the result was comparable to the average of the simulations. 

A significant advantage of the PCR method was the ability to capture extreme events 

(outlier) for both regions, since the prediction of these events is of interest to the 

community. 

Studies are still needed. Besides of to check the effectiveness of the methods 

to other regions and periods, it is necessary to take point to point of grid to obtain a 

spatial distribution of precipitation, refining the process, instead of using the average 

of a region, as performed here with the purpose a preliminary analysis. 
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Figure 1. Topography in meters (m) of the domain used to run the simulations. 

Amazon Region (AM) and Northeast (NE) of the Brazil indicated by black boxes. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

Figure 2: (a) and (d) residues (mm/day) with zero mean, (b) and (e) residues 

with normal distribution and (c) and (f) homogeneity of variance of the residue. (a), 

(b) and (c) the Amazon region. (d), (e) and (f) Northeast region. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figure 3: (a) and (c) average daily precipitation data for the PCR ensemble 

versus TRMM data for the Amazon region and Northeast, respectively. (b) and (d) AA 

ensemble versus TRMM data for the Amazon region and Northeast, respectively.  
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(a) 

 

(b) 

Figure 4: Boxplot of average daily precipitation (mm/day) for the AA ensemble, 

TRMM data and PCR ensemble in the (a) Amazon region and (b) Northeast region. 

 

Table 1: Configuration of the seven simulations. GR: parameterization of cumulus Grell; MS: 

parameterization of cumulus MIT-Emanuel, PD: PEFF dry (high evaporation rate of the 

raindrop, therefore decreases precipitation), PW: PEFF wet (low evaporation rate of the 

raindrop, therefore increases the precipitation), SD: SUBEX dry (low minimum relative 

humidity for cloud formation), SW: SUBEX wet (high minimum relative humidity for cloud 

formation), FC: closure cloud Fritsch and Chappell (1980). 

 

Simulation  

 

Precipitation 

Efficiency 

(PEFF) 

SUBEX 

(RHmin) 

 

Dynamic control 

(closure) 

GR_PD_SD 0.25-1.00 0.65 Arakawa-Schubert 

(1974) 

GR_PD_SW 0.25-1.00 0.90 Arakawa-Schubert 

(1974) 

EM_SD  0.65  

EM_SW  0.90  

GR_PW_SD 0.25-0.50 0.65 Arakawa-Schubert 

(1974) 

GR_PW_SW 0.25-0.50 0.90 Arakawa-Schubert 

(1974) 

GR_PW_SW_FC 0.25-0.50 0.90 Fritsch e Chappell 

(1980) 
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Table  2: Proportion of variance and cumulative proportion for Amazon region for each 

principal component(PC). 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Proportion 

of 

Variance 

0.48 0.17 0.12 0.09 0.07 0.06 0.01 

Cumulative 

Proportion 
0.48 0.65 0.77 0.86 0.93 0.99 1.00 

 

Table  3: Proportion of variance and cumulative proportion for Northeast region for each 

principal component (PC). 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Proportion 

of 

Variance 

0.67 0.18 0.08 0.03 0.02 0.01 0.01 

Cumulative 

Proportion 
0.67 0.85 0.93 0.96 0.98 0.99 1.00 

 

Table  4: F-test, p-value and R2 for PCR and AA methods, to the North and Northeast 

domain. 

Region Method Estatística-F Valor-p R² 

Amazon PCR 7.795 3.279 . 10-7 0.399 

Amazon AA 35.51 5.13 . 10-8 0.287 

Northeast PCR 10.78 2.552 . 10-9 0.501 

Northeast AA 67.05 3.195 . 10-12 0.452 

 

Table 5: ME (mm/day), MAE (mm/day) and RMSE (mm/day) for PCR and AA methods, to 

the North and Northeast domain. 

Region Method ME MAE RMSE 

Amazon PCR -1.1 . 10-4 2.14 2.76 

Amazon AA 4.94 4.95 5.89 

Northeast PCR - 3.6 . 10-5 0.94 1.22 

Northeast AA 0.62 0.98 1.43 

 

 

 

 


