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ESTUDO DO BALANÇO DE UMIDADE POR MEIO DE MODELOS 

REGIONAIS PARA O CLIMA DO PASSADO E DO FUTURO SOBRE A 

AMÉRICA DO SUL 

RESUMO 

No contexto de mudanças climáticas sobre a América do Sul (AS) tem-se observado 

que a combinação de altas temperaturas mais chuvas e altas temperaturas menos chuvas, 

provocam diferentes impactos como: eventos extremos de precipitação, condições 

favoráveis para queimadas e secas. Com isto, estas regiões enfrentam ameaça crescente 

de escassez de água, local ou generalizada. Assim, a disponibilidade de água no Brasil 

depende em grande parte, do clima e de suas variações em diversas escalas de tempo. 

Neste sentido, o objetivo principal desta pesquisa é estudar o balanço de umidade por 

meio de Regional Climate Models (RCM) do Project Regional Climate Change 

Assessments for La Plata Basin (CLARIS- LPB), assim como, combinar estes RCM por 

meio de duas técnicas estatísticas, na tentativa de melhorar a previsão sobre três áreas 

da AS: Amazônia (AMZ), Nordeste do Brasil (NEB) e Bacia do Prata (LPB) nos climas 

do passado (1961-1990) e do futuro (2071-2100). O transporte de umidade sobre AS foi 

investigado por meio do fluxo de umidade integrado verticalmente. Os principais 

resultados mostraram que os fluxos médios de vapor d’água nas regiões tropicais (AMZ 

e NEB) são maiores através das bordas leste e norte, assim indicando que as 

contribuições dos ventos alísios do Atlântico Norte e do Sul são igualmente importantes 

para a entrada de umidade durante os meses de JJA e DJF. Esta configuração foi 

observada em todos os modelos e climas. Na comparação dos climas, verificou-se que a 

convergência do fluxo de umidade no clima passado foi menor em relação ao futuro em 

diferentes regiões e estações. De forma semelhante, a maioria dos RCM simula no clima 

futuro, redução da precipitação em regiões tropicais (AMZ e NEB), com aumento na 

região LPB. A segunda fase desta pesquisa foi realizar combinação dos RCM em prever 

com maior precisão a precipitação, por intermédio das técnicas de Regressão Múltipla 

por componentes Principais (C.RCP) e da combinação convexa (C.EQM), e em seguida, 

analisar e comparar as combinações dos RCM (ensemble). Os resultados indicaram que 

a combinação por RCP foi melhor em representar a precipitação observada em ambos 

os climas. Sendo que, além dos valores mostrarem ser próximos aos observados, a 

técnica obteve coeficiente de correlação de moderada à forte magnitude, em 

praticamente todos os meses nos diferentes climas e regiões, com também menor 

dispersão dos dados (RMSE). Uma vantagem significativa nos métodos de combinação 

foi à capacidade em capturar eventos extremos (outliers) para as regiões de estudo. De 

maneira geral, foi observado que a C.EQM captura mais extremos úmidos, enquanto a 

C.RCP consegue captar mais extremos secos, nas três regiões estudas e climas. 

Palavras-chave: Transporte de umidade, Ensemble, Modelos climáticos regionais, 

outliers. 

 

 



  

   

 
 

MOISTURE BUDGET STUDY OF REGIONAL MODELS INTO THROUGH 

FOR PAST AND FUTURE CLIMATES OF THE SOUTH AMERICA 

ABSTRACT 

In the context of climate change over South America (SA) has been observed that the 

combination of high temperatures and rain more temperatures less rainfall, cause 

different impacts such as extreme precipitation events, favorable conditions for fires and 

droughts. As a result, these regions face growing threat of water shortage, local or 

generalized. Thus, the water availability in Brazil depends largely on the weather and its 

variations in different time scales. In this sense, the main objective of this research is to 

study the moisture budget through regional climate models (RCM) from Project 

Regional Climate Change Assessments for La Plata Basin (CLARIS-LPB) and combine 

these RCM through two statistical techniques in an attempt to improve prediction on 

three areas of AS: Amazon (AMZ), Northeast Brazil (NEB) and the Plata Basin (LPB) 

in past climates (1961-1990) and future (2071-2100). The moisture transport on AS was 

investigated through the moisture fluxes vertically integrated. The main results showed 

that the average fluxes of water vapor in the tropics (AMZ and NEB) are higher across 

the eastern and northern edges, thus indicating that the contributions of the trade winds 

of the North Atlantic and South are equally important for the entry moisture during the 

months of JJA and DJF. This configuration was observed in all the models and climates. 

In comparison climates, it was found that the convergence of the flow of moisture in the 

past weather was smaller in the future in various regions and seasons. Similarly, the 

majority of the SPC simulates the future climate, reduced precipitation in tropical 

regions (AMZ and NEB), and an increase in the LPB region. The second phase of this 

research was to carry out combination of RCM in more accurately predict precipitation, 

through the multiple regression techniques for components Main (C.RPC) and convex 

combination (C.EQM), and then analyze and compare combinations of RCM 

(ensemble). The results indicated that the combination was better in RPC represent 

precipitation observed in both climates. Since, in addition to showing values be close to 

those observed, the technique obtained coefficient of correlation of moderate to strong 

magnitude in almost every month in different climates and regions, also lower 

dispersion of data (RMSE). A significant advantage of the combination of methods was 

the ability to capture extreme events (outliers) for the study regions. In general, it was 

observed that the wet C.EQM captures more extreme, while C.RPC can capture more 

extreme dry climates and in the three regions studied. 

Key-words: Moisture transport, Ensemble, Regional Climate Models, outliers. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

No que se refere ao clima, a América do Sul (AS) apresenta características tropicais, 

subtropicais e extratropicais em razão da sua localização entre 10°N e 60°S. Situa-se 

entre dois grandes oceanos, Pacífico e Atlântico, além de possuir uma cordilheira alta e 

estreita no seu lado oeste cobrindo toda a sua extensão norte-sul. No verão, a circulação 

atmosférica sobre a AS apresenta como características marcantes a Alta da Bolívia, a 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e a Baixa do Chaco. Destacam-se no 

inverno, as penetrações de ar frio pelo continente até o sul da região Amazônica 

(Satyamurty et al., 1998).  

O transporte de umidade para a AS é proveniente do Oceano Atlântico Tropical, devido 

os ventos alísios e pelo Atlântico Sul por meio da Alta Subtropical do Atlântico Sul 

(Rao et al., 1996; Marengo, 2006). O fluxo de umidade proveniente do Atlântico Norte 

adentra na AS por meio da Bacia Amazônica. Uma vez sobre a bacia, o escoamento de 

umidade é incrementado devido o processo de evapotranspiração (Marengo, 2005). 

Assim que o fluxo de umidade chega à parte leste dos Andes, pode se deslocar para 

sudeste em direção ao Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, ou se deslocar para a região 

Sul do Brasil e Norte da Argentina. Esse escoamento é conhecido como Jato de Baixos 

Níveis (JBN), o qual é parcialmente responsável pelo transporte de umidade da Bacia 

Amazônica e da Alta Subtopical do Atlântico Sul para as regiões das planícies da AS 

por meio de um corredor de ventos intensos no lado leste do Andes que canaliza a 

umidade. 

Alguns estudos têm relacionado o balanço de umidade com a precipitação na AS 

(Rathor et al., 1987, Peixoto e Oort,1992, Zhang et al.,  2010, Jin et al., 2011, Quadro et 

al., 2012). Cuadra e Rocha (2006) verificaram que os principais mecanismos de 

controle da precipitação sobre do Sudeste do Brasil é a convergência de umidade e a 

evaporação. No NEB, a precipitação máxima entre janeiro e março é associada à 

umidade proveniente do Atlântico Sul (Drumond et al., 2010). De acordo com 

Satyamurty et al., 2013, as fontes de umidade para a bacia amazônica estão localizadas 

no Oceano Atlântico tropical norte e sul e que, o transporte de umidade que alimenta a 

bacia acontece de leste para oeste durante todas as estações do ano. 
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O papel do transporte de umidade tem sido estudado por meio da convergência do fluxo 

de umidade integrado verticalmente em diferentes regiões do mundo. Estudos 

evidenciam modificações na intensidade da convergência de umidade nas diferentes 

camadas da troposfera (Cavalcanti et al., 2002, Reboita et al., 2009, Quadro et al., 

2012). Em estudos como o de (Jin et al., 2011 e  Ullah e Shouting, 2012) foram 

ressaltados que as modificações aconteceram também em diferentes climas. Soares e 

Marengo (2009), por exemplo, compararam os climas (presente e futuro) e mostraram 

que a presença dos JBN intensificou significativamente o fluxo de umidade em todos os 

limites laterais sobre a Bacia Amazônica e a Bacia do Rio da Prata. 

No contexto atual de mudanças climáticas, os cenários das alterações climáticas nos 

fornecem uma imagem de um futuro possível, tornando-se assim informações 

importantes de interesse à sociedade global. Nas projeções do Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC, 2013), segundo Marengo (2008), indicam que a 

pluviosidade média da Amazônia e do Nordeste poderá cair até 20%, no final deste 

século, num cenário de altas emissões. E assim, o Sul do Brasil experimenta um 

aumento da chuva na forma de extremos. No entanto, os próprios meteorologistas 

reconhecem que suas previsões de médio e longo prazo neste campo são muito mais 

intáveis e sujeitas a incertezas do que às relacionadas com a temperatura e precipitação, 

dificultando estabelecer tendências de alteração no ciclo da água na escala regional.  

Uma das formas de estudar as principais características de sistemas meteorológicos é 

por meio de simulações numéricas. Neste contexto, o uso de Regional Climate Models 

(RCM) permite melhorar os resultados obtidos com modelos globais (Giorgi e Mearns, 

1999, Menéndez et al., 2001, Nobre et al., 2001, Misra et al., 2003). Isso é 

consequência da maior resolução espacial dos RCM bem como pelo uso de 

parametrizações mais realísticas dos processos de turbulência, convecção, topografia, 

entre outros (Giorgi e Bates, 1989; Bougeault, 1997; Giorgi e Shields, 1999; Rauscher 

et al., 2006). Quando se trata do clima em escala regional, as diferenças entre as 

simulações de cada modelo podem ser marcantes, como por exemplo, a simulação de 

anomalias de precipitação na região do Nordeste do Brasil (NEB) (Sales, 2011). Essas 

discordâncias na escala regional surgem em parte, da forma como cada modelo resolve 

a física do sistema climático, e, portanto isoladamente cada modelo tem um padrão 

diferente. 
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Assim, a combinação por conjunto é uma opção interessante para determinação de 

incertezas nas previsões (Calvetti e Filho, 2012). A ideia de combinação, parte da 

hipótese de que se os diferentes modelos carregam informações complementares, a 

simulação combinada pode ser melhor por aproveitar a sinergia de informações (Stocker 

et al., 2010). Logo, combinar modelos (ensemble) é prever a probabilidade de eventos 

futuros com uma maior confiabilidade que uma previsão determinística de apenas um 

modelo (Mullen e Baumhefner, 1994).  

Alguns estudos aplicam técnicas estatísticas para combinar modelos. Muitos dos quais 

concordam que a combinação de várias previsões diferentes proporciona melhorias 

significativas. Recentemente, pesquisas em modelagem climática sugerem que os 

sistemas de combinação com meios ponderados proporcionam melhores resultados 

(Christensen et al., 2010; Rozante et al., 2014). Dessa forma, se combinações de 

modelos apresentam boa confiabilidade para a variável precipitação, então, supõem-se 

que estas combinações sejam boas para outros termos do ciclo hidrológico, como por 

exemplo, o balanço de umidade. 

Assim, a presente pesquisa foi realizada no intuito de responder a duas questões 

principais:  

i. Os RCM mantém os resultados mostrados nos relatórios do IPCC? 

ii. Há modificações nas componentes do balanço de umidade em relação às 

mudanças do clima passado e futuro? 

As hipóteses para responder a essas questões são: 

i. Uma vez que os RCM possibilitam um maior detalhamento espacial e temporal 

das variáveis do sistema climático, possivelmente consigam reproduzir melhores 

respostas locais do que os modelos globais do IPCC, pois estes, não apresentam 

uma resolução suficiente para investigar impactos climáticos regionais. 

ii. As evidências divulgadas pelo IPCC apontam mudanças climáticas no clima 

futuro, então é provável que o balanço de umidade também seja alterado nos 

diversos climas, ou que estejam associados à variabilidade natural do clima. 

1.1 Justificativa do tema 

A umidade apresenta um papel fundamental em vários aspectos da vida humana, como 

por exemplo, o suprimento de água para necessidades diárias, agricultura, geração de 
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energia, entre outros, principalmente através da precipitação. A contribuição deste 

estudo estará na utilização dos resultados de simulações de modelos regionais, em três 

grandes bacias da AS localizadas nas regiões da Amazônia (AMZ), Nordeste (NEB) e 

Bacia do Prata (LPB) para o estudo do balanço de umidade, já que, cada bacia contribui 

significativamente no transporte de umidade de/para outras regiões. Além disso, foi 

possível verificar a variabilidade entre os climas do passado e do futuro. 

Em um segundo momento, foi realizado a combinação dos diferentes modelos 

regionais. A combinação dos modelos representa um dos métodos comumente 

empregados no intuito de contribuir com a redução dos erros gerados com a obtenção de 

previsão (Hibon e Evgeniou, 2005; Constantini e Pappalardo, 2010). A contribuição do 

nosso estudo está nos métodos eficientes em combinar modelos, cuja metodologia é 

escassa na previsão de tempo e clima. E também, porque as regiões de estudo são 

vulneráveis às mudanças climáticas atuais, principalmente (Amazônia e Nordeste do 

Brasil). Por esta razão, é de suma importância fazer previsões mais acuradas, aplicando 

técnicas robustas que reduzam os erros, haja vista, que muitos dos estudos, têm avaliado 

o conjunto de modelos com a simples média aritmética (Sun et al., 2006; Solman et al., 

2013, Sánchez et al., 2015).  

Portanto, apresentar um caminho que considere uma sistemática de combinação pode 

representar um diferencial na decisão de realizar modelagens matemáticas, 

possibilitando a obtenção de previsões mais eficientes. Desta forma, esta pesquisa 

envolve aplicação de técnicas estatísticas e numéricas, cuja metodologia pode ser 

apresenta potenciais promissores para aplicações operacionais em órgãos públicos 

como: centro de previsão do tempo e defesa civil, por exemplo. 

1.2 Objetivos   

O objetivo geral desta pesquisa é estudar as componentes do balanço de umidade por 

meio de Regional Climate Models (RCM) do Project Regional Climate Change 

Assessments for La Plata Basin (CLARIS/LPB) em três regiões da AS: AMZ, NEB e 

LPB, para os climas do passado (1961-1990) e do futuro (2071-2100).  

Os objetivos específicos são: 
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 Analisar os fluxos de umidade integrado verticalmente (FUIV) da superfície até 

300 hPa, para as três regiões da AS em diferentes climas: passado (1961-1990) e 

futuro (2071-2100), nas estações do verão e inverno, utilizando diferentes 

simulações dos RCM. 

 Realizar a combinação dos resultados das simulações dos RCM para a variável 

precipitação, por meio de duas técnicas estatísticas, a saber: (i) Regressão 

múltipla por componentes principais (C.RCP) e (ii) Combinação convexa 

(C.EQM), com intuito de produzir previsões mais confiáveis para as três áreas 

da AS nos climas do passado (1961-1990) e do futuro (2071-2100).  

1.3 Revisão de Literatura 

A revisão de literatura está dividida nos seguintes tópicos: (1.3.1) Balanço de umidade, 

(1.3.1.1) Estudos referentes ao globo, (1.3.1.2) Estudos específicos para América do 

Sul, (1.3.1.3) Estudos realizados para o Nordeste do Brasil, (1.3.2) Combinação de 

Simulações (Ensemble), (1.3.3) Projeto CLARIS e (1.3.3.1) Estudos realizados com os 

dados do Projeto CLARIS. 

1.3.1 Balanço de umidade 

1.3.1.1 Estudos referentes ao Globo  

Globalmente, encontra-se estudos que avaliam e/ou buscam características do balanço 

de umidade em diversas regiões do mundo (Liu et al., 2009; Ullah e Shouting, 2012) e 

estudos que associam o balanço de umidade com a precipitação (Yanai et al., 1973; Mo 

and Higgins, 1996; Berbery e Rasmusson, 1999; Zhang et al., 2010; Jin et al., 2011).  

Ullah e Shouting (2012) estudaram o transporte de umidade sobre o Mar da Arábia 

durante a monção de verão para dois anos contrastantes: 1994 (ano chuvoso) e 2002 

(ano seco), por meio do Fluxo de umidade integrado na vertical (FUIV) e sua 

divergência no transporte de umidade. Para isso, utilizaram a equação de Newell et al., 

(1972a) para a conservação do vapor d’água. Os resultados mostraram que a fonte de 

umidade sobre o Mar da Arábia associado a ventos fortes, foi fundamental para 

ocorrência da chuva no Paquistão e regiões adjacentes; principalmente para melhoria da 

convecção, formação de nuvens e tempestades. De tal forma, que o ano de 1994 foi 

mais chuvoso em comparação com 2002 no Paquistão, durante a monção de verão.  
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Outro tipo de estudo comumente realizado é a relação da precipitação com o balanço de 

umidade, como mostra o estudo de Jin et al., (2011), que utilizaram dados mensais do 

modelo global de alta resolução do Japan Meteorological Agency para o clima presente 

(1979-2007) e futuro (2075-2099) e as equações de (Peixoto e Oort, 1992) para o 

cálculo do balanço. Os resultados revelaram a importância do Oceano Atlântico em 

transportar umidade para o Mediterrâneo e regiões adjacentes. No entanto, para o clima 

atual observaram que, as sub-áreas leste e oeste apresentaram respectivamente, valores 

em torno de 2,14 e 2,29 mm/dia de precipitação, e em torno de 4,48 e 3,59 mm/dia de 

evaporação. Então, os autores relacionaram o clima atual com o futuro e verificaram 

que os valores foram decrescentes de 1,85 até 1,62 mm/dia para a precipitação e 

crescente de 2,44-2,56 mm/dia na evaporação. 

1.3.1.2 Estudos específicos para América do Sul  

Desde a década de 1970 há estudos sobre balanço de umidade na região Amazônica, 

como por exemplo, os estudos de Molion (1975) e Salati (1987) que buscaram 

quantificar as componentes do balanço de umidade e a reciclagem de umidade pela 

combinação de observações e poucas estações de radiossondagem na AMZ. 

Mais tarde, estudos como os de Eltahir e Bras (1994); Marengo et al., (1994); Costa e 

Foley, 1999; Marengo, 2004 e Marengo, 2005 utilizaram uma variedade de conjuntos de 

dados observacionais, variando de dados de radiossondagens, reanálises globais e 

modelos climáticos para quantificar a estimativa do ciclo hidrológico, sua variabilidade 

em várias escalas de tempo e os impactos das forçantes atmosféricas locais ou remotas 

na variabilidade das componentes do balanço de umidade na Amazônia.  

O transporte de umidade sobre AS tem sido realizado utilizando uma variedade de 

métodos. A partir da análise do fluxo de umidade horizontal, Berbery e Barros (2002) 

observaram que a umidade Amazônica contribuiu para a Bacia do Prata (LPB) ao longo 

do ano, com o transporte máximo durante o verão austral. Em uma abordagem 

semelhante, Arraut e Satyamurty (2009) estudaram o fluxo de umidade sobre América 

do Sul no contexto do transporte de vapor d’água na Bacia Amazônica para o Sul 

Brasil. Os autores mostraram que a atividade convectiva sobre o Sul Brasil e Norte da 

Argentina é influenciada pelo transporte de umidade à leste dos Andes, por meio dos 

Jatos de Baixos Níveis (JBN). Drumond et al., (2014) utilizaram um modelo 
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Lagrangiano (FLEXPART)
1
 e as reanálises ERA-Interim no período de 1979-2012 para 

investigar o papel da umidade da Bacia Amazônica no balanço hidrológico regional ao 

longo do ano. Os resultados indicaram que o Atlântico Tropical foi a principal fonte de 

umidade para a Amazônia. O Atlântico Tropical Norte contribuiu principalmente 

durante o verão austral, enquanto que a contribuição do Atlântico Tropical Sul 

prevaleceu no restante do ano.  

Em um estudo recente Silva et al., 2011, examinaram o impacto da evolução dos 

eventos de El Niño de acordo com a Oscilação Decadal do Pacífico (ODP) positiva e 

negativa nas mudanças do transporte de umidade no Sudeste da AS durante o verão 

austral. Os resultados mostraram anomalias positivas na região associado à 

intensificação dos fluxos convergente de umidade em baixos níveis oriundo do 

Atlântico Equatorial e região Amazônica para esta região durante anos de El Niño da 

ODP postiva. 

E recentemente, um estudo realizado por Martinez e Dominguez, 2014 utilizou uma 

versão estendida de um modelo de reciclagem dinâmica para quantificar o transporte de 

umidade para a LPB. Os autores observaram que a LPB depende grandemente de fontes 

externas durante o inverno seco, quando a evaporação local atinge um mínimo de 

umidade. E também, que as variações no transporte de umidade da AMZ para a LPB, 

dependem mais das variações na circulação atmosférica do que na evaporação, tanto na 

escala de tempo mensal quanto diária. 

Outros estudos tem mostrado que o Oceano Atlântico é a principal fonte do fluxo de 

umidade para a ZCAS, este evento é de suma importância no transporte de umidade dos 

trópicos para extratrópicos no setor Sul-Americano como mostra os estudos de Labraga 

et al., 2000; Rocha, 2001; Herdies et al., 2002; Rodriguez e Cavalcanti 2006; Soares e 

Marengo 2009; Lima et al., 2010; Garcia e Kayano, 2011; Quadro et al., 2012; 

Satyamurty et al., 2013. 

 

 

 

                                                           
1
 FLEXPART ("modelo de dispersão de partículas flexível") é um modelo de transporte e dispersão de 

Lagrange adequado para a simulação de uma grande variedade de processos de transporte atmosférico. 
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1.3.1.3 Estudos realizados para o NEB  

Estudos confirmaram a importância do Oceano Atlântico em fornecer vapor d’água para 

o NEB, transportando assim umidade para o interior da região (Rao e Marques, 1984; 

Rathor et al., 1987; Cavalcanti et al., 2002; Drumond et al., 2010). 

Com o propósito de estudar o transporte de vapor d’água integrado verticalmente e o 

balanço de vapor d’água sobre o NEB, Cavalcanti et al., (2002) utilizaram o método de  

Peixoto e Oort (1992) para o estudo no trimestre março, abril e maio para dois períodos 

distintos: 1983 (ano seco) e 1986 (ano chuvoso). Os principais resultados mostraram 

que os ventos alísios forneceram vapor d’água para atmosfera do NEB com influência 

do Oceano Atlântico Tropical que transportou umidade para o interior da região. As 

condições dinâmicas no período chuvoso (1986) no norte do NEB favoreceram a 

convecção, com importação
2
 de vapor d’água nos níveis baixos e médios, e exportação 

nos níveis superiores. Em relação ao período seco (1983), as condições dinâmicas 

atuaram de forma desfavorável, pois houve redução da convecção com exportação
3
 de 

vapor d’água nas camadas baixas e altas, com importação de vapor d’água nas camadas 

intermediárias. 

Anos depois, Cavalcanti et al., (2008), estudaram os parâmetros do balanço de vapor 

d’água na atmosfera utilizando a equação de Peixoto (1973) e Peixoto e Oort (1992) 

para estimar o fluxo resultante de vapor d’água a partir do resíduo
4
, para  três diferentes 

regiões: Nordeste, Norte e Sudeste do Brasil. Os principais resultados na região do NEB 

evidenciaram boa relação do resíduo com o fluxo resultante de vapor d’água. Em anos 

chuvosos, o fluxo de vapor d’água resultante foi negativamente mais intenso, indicando 

forte sumidouro de vapor d’água na atmosfera, isto é, maior quantidade de vapor d’água 

se condensou e, portanto, precipitou. Este resultado foi confirmado no cálculo dos 

resíduos, quando fortes núcleos de precipitação excederam a evapotranspiração. O 

período seco foi caracterizado por valores positivos dos resíduos, ou seja, foram 

considerados fontes de vapor para a atmosfera, pois apresentaram fluxo resultante 

positivo e, portanto, compatível com a divergência do fluxo sobre a área. 

 

                                                           
2
 Importação de vapor d’água – A precipitação excede a evapotranspiração (P>E). 

3
 Exportação de vapor d´água – A evapotranspiração excede a precipitação (P<E). 

4
 Resíduo – Diferença entre evapotranspiração e precipitação, ou seja, (E-P). 
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1.3.2 Combinação de Simulações (ensemble)  

Métodos para combinar e otimizar as previsões e simulações climáticas são encontrados 

na literatura cientifica (Tebaldi et al., 2005; Weigel et al., 2010; Rozante et al., 2014).  

Tebaldi et al., (2005), propuseram um modelo estatístico bayesiano, no qual 

informações provenientes de vários modelos de clima global e observações foram 

combinadas para determinar Probability distribuition function (PDF) de mudanças 

futuras da temperatura em escala regional. Em Bezerra et al. (2008) o método 

empregado foi o esquema estatístico de combinação e correção de previsões  climáticas 

(ECCOCLIM) que usa regressão linear múltipla (RLM), para atribuir pesos a cada um 

dos membros do conjunto. Nesta técnica, é possível inclusive incluir mais de um tipo de 

modelo no conjunto.  

Há também estudos, que combinam previsões climáticas usando a simples média 

aritmética dos membros do conjunto (Min et al., 2007). Anos depois, Knutti et al., 

(2010) argumentam que, embora a média do conjunto fornece informações úteis, existe 

a necessidade de abordagens mais quantitativas para avaliar as simulações do modelo, a 

fim de maximizar o valor das simulações do clima do conjunto de multi-modelos. 

Na tentativa de melhorar a previsão por conjunto, Krishnamurti et al., (1999) 

propuseram uma técnica chamada de superconjunto de multimodelos que consiste em 

um método de pós-processamento capaz de corrigir estatisticamente as previsões 

geradas pelos modelos numéricos. Em Giorgi e Mearns (2002) sugeriram um método 

para avaliar o peso da contribuição de cada simulação no conjunto baseado nos 

conceitos de viés da simulação e convergência entre simulações.  

Recentemente, os trabalhos de Rozante et al., 2014; Da Silva e Silva, 2014; Cheng e 

AghaKouchak, 2015 propuseram técnicas robustas, objetivando otimizar a qualidade 

das previsões numéricas de tempo utilizando um conjunto ampliado de modelos 

numéricos. No estudo de Rozante et al., (2014), os autores sugeriram o método de 

Super Model Ensemble do CPTEC (SMEC), que é baseado na combinação convexa, 

mas com remoção do vieses. Esse método foi aplicado a nove modelos integrados 

operacionalmente no CPTEC/INPE sobre AS. Como resultado, os autores verificaram 

que o SMEC conseguiu capturar os padrões de precipitação, porém indicou uma 

tendência em subestimar as precipitações intensas e aumentar a área de ocorrência de 
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precipitações fracas. Tal comportamento está associado ao método de ponderação 

aplicado no cálculo do SMEC.  

Da Silva e Silva (2014) utilizaram duas técnicas para combinar diferentes simulações. 

Uma das técnicas foi a simples média aritmética e a outra, a regressão por componentes 

principais (RCP) sobre duas regiões da AS: Amazônia e Nordeste do Brasil. Os 

resultados indicaram que o método da RCP proporcionou uma previsão mais realista em 

termos da média de precipitação diária para o período analisado. Como também, no 

estudo de Cheng e AghaKouchak (2015), que propuseram o método Expert Advice 

(EA), para calcular a resposta do clima usando simulações do CMIP5 de temperatura 

como uma alternativa para a média aritmética dos membros do conjunto. O EA, tem 

como base a atribuição de ponderadores dos preditores (membros do conjunto 

individuais) de tal forma que a cada passo de tempo a resposta do conjunto (resposta 

climática) é igual ou melhor do que o melhor modelo. Os resultados mostraram que o 

EA leva a erro menor quando comparado ao ensemble médio. 

1.3.3 Projeto CLARIS 

O propósito do Projeto CLARIS foi criar grupos de trabalho entre instituições Europeias 

e Sul-Americanas para a análise dos possíveis impactos de mudanças climáticas na AS. 

O CLARIS iniciou em outubro de 2008 e, após três anos de pesquisa resultados 

consideráveis foram obtidos, que levaram os coordenadores do projeto a lançar novas 

metas de estudo, com enfoque à agricultura e hidrologia na Bacia do Rio da Prata. O 

projeto é coordenado pelo Institut de Recheche pour Le Développmente, sede em Paris, 

e tem envolvimento com 20 institutos de pesquisas de dez países (Menéndez et al., 

2010, Boulanger et al., 2010). No Brasil, participaram o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Paraná e a 

Universidade Federal de Santa Catarina, com colaboradores do mundo inteiro, como 

Argentinos, Uruguaios, Brasileiros, Franceses, Italianos, Suecos, Chilenos, etc.  

O CLARIS está incluído em um grande projeto chamado Coordinated Regional Climate 

Downscaling Experiment (CORDEX), que é um programa mundial de pesquisa do 

clima, com intuito de desenvolver um quadro para a melhoria de projeções climáticas 

em escala regional, para a avaliação de impactos e estudos de adaptação em todo o 

globo.  
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Os domínios demarcados pelo CORDEX são mostrados na Figura 1.1, sendo que os 

domínios da América do Norte, da AS, da Europa e do Leste da Ásia são domínios dos 

respectivos projetos, North American Regional Climate Change Assessment Program 

(NARCCAP), CLARIS, ENSEMBLES e Regional Climate Model Intercomparison 

(RCMIP). Os outros três domínios não mostrados nessa Figura são o Ártico domínio do 

Arctic Regional Climate Model Intercomparison (ARCMIP), a Antártida e o 

Mediterrâneo, que ainda serão inclusos, com base na experiência adquirida pelas 

respectivas comunidades que modelam essas regiões (Giorgi et al., 2009). 

 

Figura 1.1 – Domínio definido pelo CORDEX. 

Fonte: meteo.unican.es. 

1.3.3.1 Estudos realizados com dados do projeto CLARIS 

O primeiro esforço colaborativo com RCM do Projeto CLARIS sobre América do Sul 

foi desenvolvido para períodos relativamente curtos (Menéndez et al., 2010; Carril et 

al., 2012). No trabalho de Menéndez et al., (2010) foram realizadas simulações para três 

meses (janeiro de 1971, novembro de 1986 e julho de 1996) por caracterizar condições 

climáticas anormais (eventos extremos) no sul da LPB. Os resultados mostraram que a 

maioria dos modelos tendeu a subestimar a frequência de dias secos e superestimar a 

quantidade de dias de chuva. No entanto, os modelos simularam melhor a precipitação 

no segundo período (novembro de 1986) do que no primeiro, em virtude da atuação de 

eventos como os Sistemas Convectivos de Mesoescala que dificultaram a simulação. 

Recentemente, os RCM têm sido utilizados para produzir projeções de mudanças 

climáticas sobre o continente da AS, numa tentativa de capturar processos regionais e 
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locais, também como parte do projeto CLARIS (Menendez et al., 2010; Krüger et al., 

2012; Solman 2013). Em particular, estudos têm investigado o potencial do uso de 

diferentes RCM de entender o clima presente (Sörensson Menéndez, 2011; Carril et al. 

2012) para explorar o clima futuro (Marengo et al., 2010; Solman et al., 2013; Sanchéz 

et al., 2015). Estes estudos revelaram padrões variados da mudança de temperatura e 

precipitação com base no RCM utilizado.  

Uma síntese da revisão bibliográfica é apresentada no Apêndice A. Observa-se na 

Tabela A.1 estudos referente ao Balanço de umidade sobre o globo, América do Sul e 

Nordeste do Brasil. Na Tabela A.2, estudos referente à Combinação de Simulações 

(Ensemble) e por fim, na Tabela A.3 mostra estudos realizados com os dados do Projeto 

CLARIS. 

1.4 Estrutura da tese  

Com a definição dos objetivos da tese e a exposição da justificativa desta pesquisa, 

estabelece-se o delineamento do estudo por meio do qual os objetivos serão alcançados. 

Visando atender aos objetivos principais desta pesquisa, a presente tese está estruturada 

em etapas, apresentadas no formato de três artigos científicos. As etapas de pesquisa 

desta tese abordadas em cada pesquisa são: (i) Transporte de umidade nos climas 

presente, passado e futuro sobre a América do Sul, (ii) Simulações climáticas regionais 

das mudanças nas componentes do balanço de umidade sobre a América do Sul, (iii) 

Combinação de multi-modelos para correção de previsões sobre América do Sul para os 

climas do passado e do futuro. 

Esta tese é composta por seis capítulos, sendo que, o Capítulo 2 descreve a metodologia 

utilizada neste estudo, o Capítulo 3 apresenta o artigo1 publicado em periódico, o 

Capítulo 4 é formado por um artigo2 que foi aceito em um periódico, o Capítulo 5 é 

constituído do artigo3 que será submetido em periódico e por fim, as considerações 

finais da tese são mostradas no Capítulo 6.  

A publicação dos artigos aconteceu conforme a evolução da pesquisa. O primeiro 

estudo foi publicado na Revista Brasileira de Geografia Física como resultados 

preliminares do segundo estudo, que foi o Transporte de umidade nos climas presente, 

passado e futuro sobre a América do Sul. O segundo estudo é referente à Regional 

climate simulations of the changes in the components of the moisture budget over South 
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America, resultando em um artigo aceito na International Journal of Climatology. O 

terceiro estudo refere-se à Combinação de multi-modelos para correção de previsões 

sobre América do Sul para os climas do passado e do futuro, que será submetido à 

International Journal of Climatology. Na sequência são apresentadas as publicações que 

deram origem aos capítulos: 

 Capítulo 3 - Coutinho MDL, Lima KC, Santos Silva CM. 2013. Transporte de 

umidade nos climas presente, passado e futuro sobre a América do Sul. 

Publicado na Revista Brasileira de Geografia Física. 

      Qualis CAPES: B2 – Interdisciplinar / B4 – Geociências. 

 Capítulo 4 – Coutinho MDL, Lima KC, Santos Silva CM. 2015. Regional 

climate simulations of the changes in the components of the moisture budget 

over South America. Publicado no International Journal of Climatology.  

      Qualis CAPES: A2 – Interdisciplinar / A1 – Geociências. 

 Capítulo 5 – Coutinho MDL, Lima KC, Santos Silva CM. Combinação de 

multi-modelos para correção de previsões sobre América do Sul para os climas 

do passado e do futuro. Será submetido à International Journal of Climatology.  

     Qualis CAPES: A2 – Interdisciplinar / A1 – Geociências. 

 Capítulo 6 - Considerações Finais: Análise geral dos resultados dos artigos e 

sugestões para trabalhos futuros.  
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CAPITULO 2 

DADOS E METODOLOGIA 

2.1 Áreas de estudo  

Considerando o objetivo desta pesquisa, define-se como área de estudo grande parte do 

continente Sul Americano. Três diferentes áreas foram selecionadas (Figura 2.1), por 

serem bastante diferentes no que diz respeito à quantidade de umidade que ingressa no 

continente, e que após isso, é transportada para outras regiões (Reboita et al., 2010). 

Além disso, estudos indicam que estas regiões apresentam diferentes sinais de mudança, 

entre a precipitação projetada por modelos climáticos até o final do século XXI 

(Ambrizzi et al., 2007; Marengo et al., 2010b). Especificamente sobre as regiões Norte 

(Amazônia) e Nordeste (Semiárido) do Brasil são áreas de vulnerabilidade climática e 

desempenham um papel importante em relação ao balanço de umidade na AS (Meehl et 

al. 2007a).  

Conforme mostra a Figura 2.1, o leste do NEB foi excluído porque fica próximo da 

borda leste do domínio das simulações, e que este, sofre influência do nudging
5
. 

 

Figura 2.1. Ilustração das áreas de estudo. 

A região NEB está situada na zona tropical, entre 35º e 47ºW de longitude e de 1º e 

18ºS de latitude. A área do NEB selecionada (Figura 2.1) apresenta características 

                                                           
5
 Nudging é o termo utilizado para descrever a assimilação das informações das reanálises nas bordas do 

domínio do modelo, como por exemplo, temperatura, precipitação, campo de vento e umidade. 
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climáticas semiáridas por sua grande variabilidade temporal e espacial da precipitação, 

apresentando anos chuvosos e anos secos. O sertão do nordeste do Brasil apresenta 

totais pluviométricos baixos, mas com um ciclo anual mostrando máximos de 

precipitação no verão/outono e mínimos no inverno. No verão e outono, como a Zona 

de Convergência Intertropical (ZCIT) que está localizada no Hemisfério Sul, favorece a 

precipitação na região, ou seja, quando ela está posicionada mais ao sul (Adler et al., 

2003), a pressão é menor na região do NEB e, com a presença dos alísios, aumenta o 

transporte de umidade e favorece a ocorrência de precipitação. No inverno, adicionada à 

subsidência da circulação leste-oeste, tem-se a subsidência associada à circulação de 

Hadley (a qual tem o movimento ascendente na região da ZCIT), tornando o inverno a 

estação mais seca nessa região (Uvo et al., 1998; Molion e Bernardo, 2002). 

Vale ressaltar, que os ventos alísios de leste provenientes do oceano e carregados de 

umidade são importantes para a precipitação no litoral do nordeste, mas não no sertão 

do nordeste. Uma explicação estaria associada com o relevo da região: o planalto da 

Borborema é uma barreira topográfica para o escoamento atmosférico. Assim, sugere-se 

que os ventos de leste, ao encontrarem a barreira topográfica, ascendam favorecendo 

precipitação orográfica no lado leste da montanha e, dessa forma, os ventos de leste 

chegam secos no sertão do nordeste. Além disso, os ventos de leste transportam ar mais 

frio do oceano para o sertão do Brasil e é possível que ao penetrarem no sertão 

nordestino sejam aquecidos e a umidade relativa do ar diminua (Reboita et al., 2010). O 

fenômeno dificulta a formação de nuvens e, consequentemente, de chuva. Entretanto, 

acredita-se que a causa dos baixos totais pluviométricos no sertão esteja mais associado 

com mecanismos dinâmicos de grande escala do que com a topografia regional. 

Na AMZ, devido a sua grande extensão territorial esta região apresenta diferentes  

características meteorológicas e climáticas. Essas diferenças estão relacionadas a efeitos 

topográficos e à atuação de sistemas meteorológicos que atuam em diferentes escalas de 

tempo. Além disso, são modulados por mecanismos de interação na interface oceano-

atmosfera, que podem promover totais pluviométricos acima e/ou abaixo da média 

climatológica (De Souza et al., 2005). 

Dentre os sistemas meteorológicos de escala sinótica que condicionam o regime 

pluviométrico na Amazônia, os principais são: a Zona de Convergência do Atlântico Sul 
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(ZCAS), que atua principalmente na região sul e sudoeste da Amazônia, responsáveis 

pelo máximo de precipitação no final da primavera e verão austral (Grimm, 2011; 

Quadro et al., 2012) e a ZCIT, responsável pelo máximo de precipitação durante o 

outono austral (De Souza et al., 2005; De Souza e Rocha, 2006). O inverno austral é a 

estação mais seca em grande parte da Amazônia, pois a ZCIT desloca-se para o norte, 

deslocando as fortes atividades convectivas para aquelas regiões (Chen et al., 2008; De 

Souza et al.,2009; Moura e Vitorino, 2012). Durante a primavera austral há início da 

atividade convectiva associada à ZCAS no sul e sudeste da Amazônia, iniciando nestas 

áreas o ciclo de chuvas.  

Quanto aos sistemas de meso-escala, destacam-se as Linhas de Instabilidade (LI), que 

formam-se ao longo da costa norte nordeste da América do Sul, associada a circulação 

de brisa marítima, sendo mais frequente no inverno e outono austral (Cohen et al., 1995; 

Alcântara et al., 2011). A topografia e a circulação local também são importantes nessa 

região, podendo aumentar a atividade dos sistemas convectivos, que sob condições 

atmosféricas favoráveis podem gerar forte precipitação e tempo severo em poucas horas 

(Smith et al., 1996).  

Além disso, a Bacia Amazônica tem um dos maiores sistemas hidrográficos do mundo, 

sendo que parte da umidade desta região é  transportada para latitudes extratropicais na 

AS. A incursão de ar tropical para estas latitudes está relacionada à circulação do ASAS 

e à Baixa do Chaco, sendo canalizado pelos JBN. Segundo Marengo et al. (2004), 

análises globais e dados observacionais esparsos sugeriram a existência do JBN à leste 

da cadeia de montanhas dos Andes, e este por sua vez, contribuiu para o transporte 

meridional de umidade da Bacia Amazônica em direção às regiões subtropicais da AS, e 

portanto, modulou a ocorrência de sistemas convectivos nessas regiões. De acordo com 

Nicolini et al., (2004), o grande transporte de umidade dos trópicos para extratrópicos 

modulou a precipitação sobre a Bacia do Prata durante as primaveras e verões. 

A LPB, conhecida como a segunda maior bacia hidrográfica da AS, situa-se entre 67ºW 

e 43,6ºW de longitude e entre 14,1ºS e 37,6ºS de latitude, com aproximadamente 3,2 

milhões de km². A bacia é formada pelas sub-bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai 

e por seus respectivos afluentes, formando a LPB. Quanto ao tempo e clima, apresenta 

diferentes regimes climáticos, em que maiores totais pluviométricos são verificados nos 
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meses de verão e menores nos de inverno seco (Reboita et al., 2010). Essa região é 

afetada por diversos tipos de sistemas de escala sinótica e mesoescala. Sistemas como 

Frentes Frias, Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) e Complexos Convectivos 

de Mesoescala (CCM) são os principais sistemas que contribuem para elevadas taxas de 

precipitação na primavera e verão na parte sul da LPB (Saulo et al., 2007). Além destes 

sistemas, os ciclones extratropicais e Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) 

favorecem a precipitação no setor centro sul da região (Vera et al., 2002; Reboita et al., 

2010). 

2.2. Dados 

2.2.1. Dados de Precipitação 

Utiliza-se neste estudo dados de precipitação do projeto Global Precipitation 

Climatology Center (GPCC) para avaliação dos modelos. O GPCC é uma análise global 

de precipitação mensal, dispostos em uma grade horizontal de 0.5° × 0.5° entre as 

latitudes de 50°S e 50°N. A base de dados é reconstruída dos dados observados, 

coletados a partir de 67.200 pluviômetros distribuídos ao redor do mundo (Schneider et 

al., 2008). O período estudado foi de 1961 a 1990, representando o clima passado. Os 

meses de DJF (Dezembro-Janeiro-Fevereiro) foram considerados a estação de verão e 

JJA (Junho-Julho-Agosto) como a estação de inverno. 

2.2.2. Reanálise do ERA-40 

O ERA-40 é uma reanálise de observações meteorológicas produzidas pelo European 

Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Estes dados cobre o período 

1957-2002, tem uma resolução horizontal de 1.875 em 1.25 graus (~187.5 por 125 km) 

e é amplamente descrito em (Uppala et al., 2005). 

Estes dados foram utilizados com intuito de avaliar a confiabilidade dos valores 

simulados (RCM) do fluxo de umidade e sua convergência. Para tanto, fez-se a escolha 

de utilizar os dados do ERA-40 com espaçamento da grade horizontal de 0.5
o
 de latitude 

× 0.5
o
 de longitude. As variáveis meteorológicas utilizadas foram: umidade específica, 

ventos meridional e zonal para os níveis normais de pressão (1000, 925, 850, 700, 500, 

400 e 300 hPa), para o clima passado (1961-1990). 
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2.2.3. Modelos Regionais 

Na presente pesquisa, fez-se o uso dos resultados das simulações numéricas de seis 

modelos regionais do Projeto CLARIS: Instituto Nacional de Pesquisas Espacias (Eta), 

Rossby Centre Regional Climate Model (RCA), Prognostic at the Mesoscale 

(PROMES), International Centre for Theoretical Physics Regional Climate Model 

(RegCM3), Max-Planck-Institute for Meteorology Regional Model (REMO) e Modele 

de Circulation Generale du Laboratoire de Meteorologie Dynamique (LMDZ). A 

validação destes RCM para AS foi realizada por (Menendez et al., 2010, Da Rocha et 

al., 2012, Ferraz e Pedroso, 2013). Estes RCM foram escolhidos porque possuem as 

variáveis necessárias para os cálculos do estudo em diferentes climas. Tal como 

mostrado nos estudos de Solman et al., 2013 e Solman, 2013, os RCM são consistentes 

de acordo com a climatologia e os vieses que variam de ± 2°C para a temperatura e ± 

20% para a precipitação.  

Os RCM apresentam espaçamento de grade horizontal de 0.5° de latitude e 0.5° de 

longitude. A matriz de simulações GCM/RCM realizada no âmbito do projeto CLARIS-

LPB é mostrada na Tabela 2.1, a resolução vertical dos diferentes RCM na Tabela 2.2 e 

as principais características das simulações dos seis RCM são mostradas na Tabela 2.3. 

As variáveis meteorológicas utilizadas foram: precipitação, umidade específica, vento 

meridional e zonal, pressão nos níveis padrões entre 1000 e 300 hPa para os climas do 

passado (1961-1990) e do futuro (2071-2100) objetivando avaliar o Fluxo de umidade 

integrado verticalmente (FUIV). 
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Tabela 2.1. Matriz de simulações GCM/RCM realizados no âmbito do projeto 

CLARIS-LPB. 

RCM GCM 

Clima  

Passado 

(1961-1990) 

Futuro 

Próximo 

(2011-2040) 

Futuro  

Distante 

(2071-2100) 

Rodada 

Contínua 

(1961-2100) 

Eta 

Chou et al., 

(2012) 

Pesquero 

et al., 

(2010) 

HadCM3 X X X  

RegCM3 

Pal et al., 

(2007) 

da Rocha 

et al., 

(2009) 

HadCM3  X X X  

REMO 

(Majewski, 

1991) 

(Semmler e 

Jacob, 

2004) 

EC5OM X X X  

Promes 

Sanchez et 

al., (2007) 

Domínguez 

et al., 

(2010) 

HadCM3    X 

LMDZ 
Sadourny 

et al., 

(1995) 

(Conil e Li 

2003) 

EC5OM    

 

X 

 

RCA 

Samuelsson 

et al., 

(2010) 

Samuelsson 

et al., 

(2011) 

EC5OM     X                   

 

Tabela 2.2. Pontos de grade dos seis RCM. 
 

RCA PROMES RegCM3 REMO LMDZ Eta 

134 x 155 x 40 145 x 163 x 37 192 x 202 x 18 

 

151 x 181 x 31 184 x 180 x 19 

 

123 x 245 x 38 
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Tabela 2.3. Principais características dos seis RCM.

MODELO 

 

INSTITUTO 

 

CARACTERÍSTICAS 

DO MODELO 

PARAMETRIZAÇÃO DE 

CONVECÇÃO 

PARAMETRIZAÇÃO DE 

RADIAÇÃO 

PARAMETRIZAÇÃO DA 

SUPERFÍCIE TERRESTRE 

 

RegCM3 

 

Universidade de 

São Paulo 

Giorgi et al., 1993a,b 

Hidrostático; 

Equações Primitivas; 

Coordenada Sigma. 

Esquema de Grell e SUBEX. 

Grell (1993) e 

Pal et al. 2000 

Os efeitos do H2O, 

O3, O2, CO2 e nuvens são 

levadas em conta.  

(Kiehl et al. 1996) 

Esquema de BATS 

Dickinson et al.1993 

 

ETA  

Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais 

 (Black, 1994) 

 

Coordenada Eta. 

Betts e Miller, 

Kain-Fritsh 

(Janjic, 1996) e (Kain, 2004) 

Ondas longa e curta derivado 

do GFDL. 

Fels e Schwartzkopf (1975) 

 Inclui 12 tipos de vegetação e 

7 tipos de textura do solo, 4 

camadas de solo. 

Chen et al., 1997 

 

RCA 

 

Rossby Centre 

(Kjellström et al., 2005) 

Hidrostático; 

Equações Primitivas; 

Coordenada S. Híbrido 

 

Kain-Fritsh 

(Kain, 2004) 

Inclui uma faixa com 

comprimento de ondas longas, 

curtas e absorção de CO2. 

 Savijärvi (1990) 

Inclui três partes: floresta, 

terreno aberto e neve. 

Samuelsson et al. (2006) 

 

PROMES 

Universidade de 

Castilla La Mancha 

Sanchez et al.,2007 

Hidrostático; 

Coordenada Sigma. 

Kain-Fritsh 

(Kain, 2004) 

Os processos de radiação 

(onda longa e curta) são 

modelados de acordo com 

ECMWF (Morcrette, 1991) 

Orchidee, Sechiba e Stomate 

Krinner et al., (2005) 

 

REMO 

Max Planck Institute for 

Meteorology 

(Majewski, 1991) 

Hidrostático; 

Equações Primitivas; 

Coordenada Hibrido. 

A convecção cumulus é com 

base no fluxo de massa. 

(Tiedke, 1989) 

Inclui os efeitos do H2O, O3, 

CO2. 

(Rockel et al. 1991) 

Cinco camadas de solo térmicas 

e uma camada de umidade.  

(Duménil e Todini, 1992) 

 

LMDZ 

Laboratoire de 

Metéorologie 

Dynamique 

Sadourny et al., (1995) 

 

Equações Primitivas; 

Coordenada Sigma. 

 

Kuo 

(Kuo,1965) 

Efeitos do H2O, O3, CO2, 

O2, N2O, CH4, NO2 e CFCs. 

do ECMWF. (Morcrette, 1989) 

Dividida em três módulos: 

hidrologia, vegetação e 

Orchidee. 
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2.3 METODOLOGIA  

2.3.1. Transporte de vapor d’água  

O fluxo de umidade integrado verticalmente (FUIV) foi calculado seguindo Rao et al., 

(1998), uma vez que esta formulação tem sido utilizada com sucesso em vários estudos 

(Soares e Marengo, 2008, Arraut e Satyamurty, 2009; Nóbrega e Cavalcanti, 2010; Lima et 

al., 2010; Satyamurty et al., 2013; Coutinho et al., 2013). Sendo dado pelas seguintes 

equações: 


01

P

P

v

t

qvdz
g

Q                  (1) 


01

P

P

u

t

qudz
g

Q              (2) 

Sendo que Qv e Qu representam o fluxo de umidade meridional e zonal, g é aceleração 

devido à gravidade, q é a umidade específica, u e v são as componentes do vento meridional 

e zonal e Pt representa a pressão na parte superior do domínio de integração (300 hPa) e P0 é 

a pressão à superfície (hPa). A unidade desses fluxos é em kg/s. 

Por outro lado, os fluxos de umidade ao longo das fronteiras leste, oeste, norte e sul são 

calculados da seguinte maneira: 


2

1





QidyQEW
                               (3) 


2

1





QidxQNS
                     (4) 

Ou seja, a integração é feita fixando-se a latitude ou longitude entre os limites das fronteiras 

para cada área, conforme os índices definidos anteriormente nas equações, que são: 

 O índice EW da equação (3) define a longitude para fixar as fronteiras leste ou oeste, 

e a integração é feita na direção y, 1 é o valor da latitude na borda sul e 2 é o valor 

da latitude na borda norte; 

 O índice NS da equação (4) define a latitude para fixar as fronteiras norte ou sul, 

neste caso, a integração é feita na direção x, 1 é o valor da longitude na borda oeste e 

2 é o valor da longitude na borda leste.  
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O índice i em ambas as equações define o fluxo de umidade meridional, zonal ou total já 

integrado verticalmente. 

Em outras palavras, a integração foi realizada através da fixação da latitude ou longitude 

entre os limites de contorno de cada uma das regiões (AMZ, NEB e LPB). 

A Tabela 2.4 indica a convenção de sinais utilizados na convergência do fluxo de umidade. 

Nota-se que o transporte de umidade dentro da região é positivo quando o seu valor é 

negativo sobre os limites do norte e leste. Caso contrário, é positivo nas fronteiras oeste e sul 

(Satyamurty et al., 2013). 

Tabela 2.4 - Balanço de sinais para o cálculo da convergência de umidade. 

NORTE E LESTE SUL E OESTE 

(+) Saídas ou perda de fluxo; subtrair (+) Entrada ou ganho de fluxo; somar 

(-) Entrada ou ganho de fluxo; somar (-) Saídas ou perda de fluxo; subtrair 

 

 

Figura 2.2.  Esboço indicando os sinais dos fluxos de umidade de entrada e/ou saída ao 

longo das fronteiras sobre as três áreas da AS. 

Para exemplificar o cálculo da convergência de umidade, suponha uma área com os 

seguintes valores nas bordas: 

 

 

 

  
-0.3177 

-0.5361 

-0.4465 

-0.1274 

Portanto, como nas bordas norte e leste os 

fluxos são negativos, então se deve somar estes 

valores aos demais. Desta forma, o mesmo 

raciocínio pode ser seguido para as bordas sul 

e oeste, que são negativos, portanto deve-se 

subtrair estes valores dos outras bordas. 

Assim, a convergência do fluxo de umidade 

seguindo a (Tabela 3.4) na área alvo é: 
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(0.4465 × 10
7
 kg/s + 0.5361 × 10

7
 kg/s) + (0.1274 × 10

7
 kg/s - 0.3177 × 10

7
 kg/s) =  

0.79 × 10
7
 kg/s. 

2.3.2. Avaliação dos RCM individualmente 

Para cada simulação foi calculado o viés em todos os pontos da grade. O desempenho dos 

modelos em relação à variável precipitação foi estabelecido pelo cálculo do Viés, de acordo 

com a equação: 





N

i

i

n
Viés

1

'1
                (5) 

Em que obsifii ,,

'    representa a diferença entre um valor de previsão individual e o 

valor observado no mesmo local e tempo, n é o número de observações. 

O teste estatístico de t-Student foi realizado com o objetivo de discutir a significância 

estatística no impacto da mudança da convergência de umidade nos climas do passado e 

futuro. O teste t verifica se os valores médios entre os dois grupos diferem estatisticamente, 

levando em conta a variabilidade em cada grupo. Além da diferença entre as médias de cada 

amostra, o teste t considera a variação (S) e os graus de liberdade (n-1), dependendo do 

tamanho da amostra (n). A equação utilizada foi a seguinte:  

2/1

2

2

2

1

2

1

12














n

S

n

S

xx
t                                      (6) 

Em que  ̅  e  ̅  são as médias das amostras 1 e 2; e   
 
 e   

  são as variâncias das amostras 

1 e 2; e    e    são os tamanhos das amostras 1 e 2. 

O intervalo de confiança de 95% foi adotado para a classificação das diferenças entre as 

mudanças na convergência do fluxo de umidade ser estatisticamente significativo. A partir 

destes níveis de confiança e os graus de liberdade (n-1) obteve-se um valor de referência, tr, 

como proposto por Anderson e Finn (1996).  

A fim de medir a dispersão dos dados entre os climas do passado e futuro dos diferentes 

RCM e regiões, calculou-se o desvio padrão (σ), o qual mede a variabilidade dos dados em 

uma distribuição de frequência. Isto é, o desvio padrão mede a dispersão dos valores 

individuais em torno da média, de acordo com a seguinte equação. 

1

)( 2







n

xxi
                               (7) 
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Em que    é o valor de cada amostra,  ̅ é a média e   o tamanho da amostra. 

2.3.3. Combinação das Simulações (Ensemble)  

A variável precipitação foi utilizada para combinar as simulações dos diferentes RCM, 

aplicando duas diferentes técnicas estatísticas, a saber:  

i. Regressão múltipla por componentes principais (RCP); 

ii. Combinação convexa (média ponderada), dado pelo inverso de Mean Square 

Error (EQM). 

Posteriormente, serão comparados os resultados destas técnicas, a fim de verificar qual 

obteve melhor ajuste. 

2.3.3.1. Regressão Múltipla por Componentes Principais (RCP) 

A regressão linear múltipla (RLM) é uma técnica estatística que consiste em encontrar uma 

relação linear entre uma variável dependente e mais de uma variável independente, 

matematicamente o modelo é apresentado pela seguinte equação: 

𝑌 = 𝛽0+𝛽 𝑋  + 𝛽 𝑋  +⋯+ 𝛽𝑚𝑋𝑚 + 𝜀                        (8) 

Sendo Yi a variável dependente; 𝑋 , 𝑋  e  𝑋𝑚 as variáveis independentes; 𝛽0 é o intercepto; e 


 
,
 

e 
𝑚
 são os coeficientes da regressão múltipla a serem estimados pelo método dos 

mínimos quadrados (Wilks, 2006); i é o erro e i = 1, 2, ..., n. 

A dificuldade da RLM é encontrar os coeficientes 
𝑚
 que relacionam as variáveis 

independentes e a variável dependente. Para encontrar essa solução, reescrevemos a equação 

(8) tomando matriz-Y, como variável dependente, matriz-X como variável independente, 

Matriz-B como coeficientes 
𝑚

 e matriz-E de erros . 

𝑌 = [
𝑌 
⋮
𝑌 

],      𝑋 = [
1 𝑋  …  𝑋𝑚 
⋮ ⋮ ⋮
1 𝑋  …  𝑋𝑚 

],     𝐵 = [
𝛽0
⋮
𝛽 

],       𝐸 = [

𝜀 
⋮
𝜀 
] 

Reescrevendo na forma matricial, temos:  

[
𝑌 
⋮
𝑌 

] = [
1 𝑋  …  𝑋𝑚 
⋮ ⋮ ⋮
1 𝑋  …  𝑋𝑚 

].  [
𝛽0
⋮
𝛽 

] +   [

𝜀 
⋮
𝜀 
] 

Multiplicando a matriz-X por matriz-B e somando com a matriz-, obtemos a seguinte 

equação em forma de matriz: 

Y=XB+                            (9) 
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O método dos mínimos quadrados é usado para encontrar os coeficientes da RLM, com a 

condição de que a soma dos quadrados dos erros seja mínimo (Martens, 1992; Roggo et al., 

2007).  Isolando o erro em (8), tem-se: 

𝑌  (𝛽0+𝛽 𝑋  + 𝛽 𝑋  +⋯+ 𝛽𝑚𝑋𝑚 ) = 𝜀            (10) 

Em seguida, a soma dos quadrados dos erros (SQE: mostrado em (11) e na forma de uma 

matriz (12) é minimizada através da derivada com respeito à matriz-B igualando à zero, 

mostrado em (13)). Ao isolar a matriz-B (passo não mostrado), tem-se a solução de RLM em 

(14).  

  𝐸 = ∑(𝑌  (𝛽0+𝛽 𝑋  + 𝛽 𝑋 +⋯+ 𝛽𝑚𝑋𝑚 ))
 
            (11) 

             

  

 (   )

  
 = 0                 (13) 

𝐵 = [𝑋 𝑋]  𝑋 𝑌                      (14) 

Um possível obstáculo para encontrar a solução de (14) é que a matriz X
T
X não pode ser 

invertida. Em outras palavras, ela pode ser uma matriz singular
6
, onde algumas variáveis 

preditores são combinações lineares de outro, para que haja uma correlação entre as 

variáveis independentes. Quando isto acontece, há multicolinearidade
7
 e não existe um único 

estimador dos mínimos quadrados para os parâmetros. Para a aplicação do modelo linear, é 

necessário que as variáveis independentes não possuam colinearidade. Não é o caso da 

precipitação simulada com os diferentes RCM (variáveis independentes), e, portanto, a 

estimativa dos parâmetros pode ser erroneamente interpretada (Leahy, 2000).  

Para solucionar este problema, utilizam-se as Componentes Principais (CP). A CP reduz o 

número de variáveis independentes e ao mesmo tempo gera um conjunto de funções 

ortogonais que evitam o problema de multicolinearidade, e por este motivo, não descarta-se 

nenhuma CP. Desta forma, as CP das variáveis explicativas são um novo conjunto de 

variáveis que trazem as mesmas informações das variáveis originais, mas não 

correlacionadas (Lee et al., 2012).  

                                                           
6
 Matriz singular é uma matriz quadrada cujo determinante é nulo. 

7
 Multicolinearidade entre variáveis independentes significa dizer, que há existência de forte dependência entre 

as mesmas, e pode ter efeitos sobre a precisão dos estimadores. 

)()(
1

2 XBYXBYSQE TT
n

i

i 


 (12) 
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A utilização da CP para ajustar um modelo RLM foi sugerida a princípio por Kendall, 1957. 

Para este procedimento, o primeiro passo é encontrar as CP da matriz-Z, ou seja, a matriz de 

preditores e variáveis X, dado pela seguinte relação: 

𝑍 = 𝑃′𝑋             (15) 

𝑃′ é a matriz ortogonal de dimensão m × m (em que m é o número de variáveis preditores), 

constituído por vetores próprios da matriz de covariância ou matriz de correlação X. Então, 

reescrevendo a equação (9) e (14), temos: 

Y=ZB+              (16) 

𝐵 = [𝑍 𝑍]  𝑍 𝑌            (17) 

O segundo passo é encontrar a matriz-P, com os pesos de cada simulação, e a matriz-B, com 

os coeficientes de regressão, de forma que a regressão do modelo é calibrada e assim, esta 

matriz deve ser utilizada como ajuste para nova previsão (ensemble). Os autovetores da 

matriz-P que fornecem os pesos de cada variável são usados como preditores para encontrar 

a nova matriz de CP (Znova) de novas simulações (Xnova), dada por: 

             (18) 

E por fim, o último passo é encontrar as CP utilizando o coeficiente da matriz-B, e então, o 

conjunto de predição (Zprev) obtido pela seguinte relação: 

              (19) 

Como exemplo da execução da regressão por componentes principais (RCP), elabora-se a 

equação de regressão (20), que permite estimar a precipitação média mensal (clima passado), 

utilizando os diferentes coeficientes encontrados na equação (8) para cada região, 

mensalmente. O seguinte exemplo é mostrado apenas para a região da AMZ. 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝑨𝑴𝒁 = 206.43 + 0.25 ∗ CP(1) + 0.08 ∗ CP(2)  0.01 ∗ CP(3)  0.36 ∗ CP(4)  

0.65 ∗ CP (5) + 0.54 ∗ CP(6)          (20) 

Em que, 206.43 é o intercepto, e os valores multiplicando cada CP representam os 

coeficientes da RLM estimados pelo método dos mínimos quadrados. 

Segundo Wilks, 2006 para validar a RLM, é necessário satisfazer os seguintes pressupostos: 

i) os resíduos devem apresentar distribuição aleatória em torno da média zero 

BZZ novaprev 

novanova XPZ '
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(homocedasticidade
8
), ii) os resíduos devem ter uma distribuição normal, e iii) a variância 

deve ser homogênea.  

2.3.3.2. Combinação linear convexa (Média ponderada) 

Este método visa à redução do EQM das simulações combinadas, através da distribuição de 

pesos para cada simulação. Portanto, o método atribui maior peso à simulação com menor 

EQM (ponderação pelo inverso do EQM). Desta forma, as simulações com erros quadráticos 

médios menores têm pesos maiores, pois serão ponderadas pelo seu inverso (Phillips et al., 

1992, Paiva et al.,2008).  

O EQM é definido pela soma dos quadrados das diferenças entre resultados simulados 

previstos e as observações: 

2

1

' )(
1




N

i

i
n

EQM                (21) 

Sendo   
 =   ,    ,    representa o desvio entre um valor individual de previsão e o valor 

observado no mesmo local e no mesmo instante, e n é o número de verificações.  

Para encontrar a média ponderada, é preciso encontrar: 

i. O somatório dos pesos de cada previsão:  

6

6
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         (22)       

ii. O somatório da ponderação, dado pelo inverso do EQM de cada modelo: 

6211

1
...

111

MMM

N

i Mi EQMEQMEQMEQM




                    (23)                          

Portanto, a média ponderada ( ̅ ) é dada por: 





















N

i Mi

N

i

i

Mi

i

EQM

M
EQM

x

1

1

1

1

                       (24)                                                

Sendo N o numéro de observações, Mi  previsão dos modelos, com i=1,2,...,6. 

 

                                                           
8
 Homocedasticidade é utilizado para indicar que as variâncias de uma sequência de variáveis aleatórias (ou 

desvio padrão) são iguais. 
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2.3.4. Destreza dos ensembles 

Para a quantificação dos erros e a possível determinação das suas fontes de erros, aplicaram-

se índices estatísticos, os quais neste estudo foram utilizados para avaliar a acurácia das 

técnicas em combinar modelos. Na avaliação, realizaram-se comparações das técnicas com 

os dados de precipitação do GPCC para 30 anos de dados entre 1961 a 1990 (clima passado).  

Os índices estatísticos de certa forma permitem um monitoramento da qualidade das 

previsões numéricas. Os índices frequentemente utilizados para medir o desempenho de um 

modelo de simulação ou previsão de tempo e de clima são: Razão dos desvios-padrão (
    

    
), 

a Raiz Quadrada do Erro médio Quadrático (RMSE), Correlação de Pearson (rp) e Índice de 

Concordância Willmott (d). 

Vários estudos utilizam pelo menos um desses índices/scores estatísticos para avaliar os 

campos previstos com o uso da modelagem regional ou global, tais como: Cavalcanti et al. 

(2002); Marengo et al. (2003); Bustamante et al.(2005); Silva et al (2008); Moura et al. 

(2010); Sapucci et al. (2010b). A seguir, os detalhes dos índices estatísticos utilizados neste 

estudo. 

i. Razão dos desvios-padrão (
    

    
) 

Uma estimativa de erro frequentemente sugerida (Pielke, 2002; Hallack e Filho, 2011) é a 

comparação entre os desvios padrão do simulado/previsto (σsim), e o observado (σobs). Dado 

pela seguinte equação: 

                 (25) 

 

                 (26) 

Po é o dado observado, �̅�  é a média dos dados observados, Ps corresponde aos dados 

simulados das combinações (C.EQM e C.RCP) e �̅�  corresponde ao valor médio da série 

simuladas das combinações. 

Com o cálculo dos desvios padrão, pode-se calcular a razão entre os desvios:  

                 (27) 

Uma maior semelhança entre os desvios padrão é representada por uma razão mais próxima 

da unidade, com a restrição de que as médias sejam próximas. Esta razão é adimensional, 

podendo assumir qualquer valor não negativo. 

2/1

2)(
1









  ooobs PP

N


2/1

2)(
1









  sssim PP

N


obs

sim

aR







 
 

46 
 

ii. Raiz Quadrada do Erro médio Quadrático (RMSE) 

Este índice fornece informações sobre o desempenho do modelo, e quanto menor o seu 

valor, mais baixo é a dispersão de dados. Sua desvantagem é que apenas alguns valores 

extremos são suficientes para um aumento significativo nos seus resultados (Stone, 1993; 

Alves e Vecchia, 2011). A vantagem de se obter a raiz quadrada do erro médio quadrático é 

a preservação da unidade da variável prevista, podendo ser mais facilmente interpretada 

(Wilks, 2006).  

 

 

Sendo que: Po é o dado observado e Ps corresponde aos dados simulados das combinações 

(C.EQM e C.RCP). 

iii. Correlação de Pearson (𝒓𝑷) 

Esta medida avalia o grau de correlação linear entre duas variáveis. Varia de (-1) a (+1), 

onde uma correlação de (+1) indica que o valor previsto possui uma correlação positiva 

perfeita com o valor observado, enquanto que uma correlação de (-1) indica que o valor 

previsto possui uma correlação negativa perfeita com o valor observado. 

 

 

Sendo que: Po é o dado observado, �̅�  é a média dos dados observados, Ps corresponde aos 

dados simulados das combinações (C.EQM e C.RCP) e �̅�  corresponde ao valor médio da 

série simuladas das combinações. 

Os valores de coeficientes de correlação encontrados foram classificados seguindo a 

metodologia de Hopkins (2009), como mostra a Tabela 2.5. 

Tabela 2.5. Classificação das correlações de acordo com o coeficiente de correlação 

seguindo a metodologia de Hopkins (2009). 

Coeficiente de Correlação (rp)
 

Correlação 

     0 |  0.01 Muito baixa 

 0.1|  0.3 Baixa 

 0.3|  0.5 Moderada 

0.5 | 0.7 Alta 

0.7 | 0.9 Muito alta 

0.9 | 1.0 Quase perfeito 

   
Fonte: Hopkins (2009) 

(29) 

(28) 
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iv. Índice de Concordância Willmott (d) 

Este índice está relacionado ao afastamento dos valores estimados em relação aos 

observados, variando de 0 (nenhuma concordância) à 1 (concordância perfeita), sendo 

determinado por: 

 

 

 

Sendo que: Po é o dado observado, �̅�  é a média dos dados observados, Ps corresponde aos 

dados simulados das combinações (C.EQM e C.RCP) e �̅�  corresponde ao valor médio da 

série simuladas das combinações.  
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RESUMO 

Objetivando verificar se o modelo regional RegCM3 consegue representar o clima da 

América do Sul (AS), foi realizado as médias mensais da precipitação e umidade específica 

no inverno e verão para o clima presente (1991- 2008). Em seguida, avaliou-se o fluxo de 

umidade integrado verticalmente para diferentes climas, isto é, passado (1961-1990), 

presente (1991-2008) e futuro (2071-2100), em três áreas da AS: Nordeste do Brasil (NEB), 

Amazônia (AMZ) e Bacia do Prata (LPB). As análises realizadas para o clima presente, 

mostraram que no verão, o RegCM3 representa o padrão de precipitação orientado na 

direção noroeste-sudeste, caracterizando a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 

No entanto no inverno, o RegCM3 torna a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mais 

confinada meridionalmente na região continental. Em síntese, os erros relacionados à ZCAS 

e ZCIT parecem ser importantes para explicar a superestimativa de precipitação na 

Amazônia Central e oeste da AS. Com relação ao fluxo de umidade, observou-se de modo 

geral, que o fluxo médio da AMZ e NEB fornece maior parte de vapor d’água na borda leste, 

sugerindo que as contribuições dos ventos alísios do Atlântico Norte e Sul são igualmente 

importantes para a entrada de umidade durante o verão e inverno. Diante disto, foi observado 

que o transporte de umidade foi maior no clima futuro, mas principalmente nas regiões 

tropicais, quando comparadas com o clima passado e presente em ambas as estações. Em 

relação à LPB, observou-se que a região é úmida no verão (presença de Jato de Baixos 

Níveis) e seca no inverno. 

Palavras-chave: RegCM3, convergência de umidade, América do Sul, erros sistemáticos. 
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3.1. Introdução 

A América do Sul (AS) apresenta condições de tempo e clima tropical, subtropical e 

extratropical, em razão da sua localização entre 10°N e 60°S. Características geográficas 

importantes como a floresta Amazônica (compreende 35% da extensão total e 65% da área 

tropical), cadeia montanhosa que cobre a faixa oeste do continente, a Cordilheira dos Andes, 

situa-se entre dois grandes oceanos, o Atlântico e o Pacífico. As características geográficas 

juntamente com fatores remotos, contribuem para que uma variedade de sistemas 

atmosféricos atue sobre a AS. 

O transporte de umidade para a AS é proveniente do Oceano Atlântico Tropical, devido aos 

ventos alísios, e pelo Atlântico Sul por meio da Alta do Atlântico Sul (Rao et al. 1996; 

Marengo, 2006). O fluxo de umidade proveniente do Atlântico Norte adentra na AS através 

da Bacia Amazônia, e, uma vez sobre a bacia, o escoamento de umidade é incrementado 

devido ao processo de evapotranspiração (Marengo, 2005). Quando o fluxo de umidade 

chega a parte leste dos Andes, pode deslocar para sudeste em direção ao Centro-Oeste e 

Sudeste do Brasil, ou deslocar para a região Sul do Brasil e Norte da Argentina. Esse 

escoamento é conhecido como Jato de Baixos Níveis (JBN), o qual é parcialmente 

responsável pelo transporte de umidade da Bacia Amazônica e da Alta do Atlântico Sul para 

as regiões das planícies da AS, através de um corredor de ventos intensos no lado leste do 

Andes que canaliza a umidade (Marengo et al. 2004; Vera et al. 2006). O JBN é observado 

durante todo ano (Marengo et al., 2004) e  existe um ciclo anual no transporte de umidade, 

onde grande parte da umidade transportada durante o verão para a Bacia do Prata é resultante 

da Bacia Amazônica, e durante o inverno é resultante da Alta Subtropical do Atlântico Sul 

(ASAS). 

Muitos são os pesquisadores que vêm desenvolvendo modelos numéricos capazes de simular 

o clima do presente, do passado e do futuro. O aprimoramento de tais modelos adota o 

avanço tecnológico computacional, bem como a melhoria do entendimento dos processos 

físicos e químicos da atmosfera que regem o clima global (Sales, 2011). De tal maneira, que 

os modelos climáticos regionais permitem simular informações de superfície importantes na 

determinação de parâmetros; como evapotranspiração, fluxos de calor latente, fluxo de calor 

sensível, balanço de umidade, balanço de radiação, entre outros. Tornando-se assim, uma 

ferramenta útil para estudos relacionados às mudanças e flutuações climáticas em escala 

regional, sendo possível examinar com mais detalhes os aspectos da interação superficie-

atmosfera (Cavalcanti, 2001).  
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Dada a importância do escoamento meridional para o transporte de umidade entre trópicos e 

subtrópicos, objetivou-se nesta pesquisa verificar se o modelo regional RegCM3 consegue 

representar alguns aspectos do  clima na AS. Para isso, será analisado o padrão espacial da 

precipitação e umidade específica no inverno e verão no clima presente (1991-2008) e o 

fluxo de umidade integrado na vertical para três climas: passado (1961-1990), presente 

(1991-2008) e futuro (2071-2100). As análises serão conduzidas sobre três áreas da AS: 

Nordeste do Brasil (NEB), Amazônia (AMZ) e Bacia do Prata (LPB).  

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1. Regiões de estudo  

Definimos como área de estudo grande parte do continente sul americano, onde três regiões 

foram selecionadas abrangendo praticamente todo o Brasil. Uma primeira região está 

localizada sobre o NEB, uma segunda sobre a região da AMZ e a última sobre a LPB 

(Figura 3.1). Estas regiões foram escolhidas por serem bastante diferentes no que diz 

respeito à quantidade de umidade que ingressa no continente e que após isso, escoa umidade 

para outras regiões (Reboita et al., 2010). Além disso, estas regiões apresentaram diferentes 

sinais de mudança entre a precipitação projetada por modelos climáticos até o final do século 

vinte e um, como mostrado nos estudos de (Meehl et al. 2007a; Marengo et al. 2010b). 

 

Figura 3.1. Ilustração das áreas de estudo com regiões pré-definidas. 

Conforme mostra a Figura 3.1, o leste do NEB foi excluído porque fica próximo da borda 

leste do domínio das simulações, e que este, sofre influência do nudging
9
. 

 

                                                           
9
 Nudging é o termo utilizado para descrever a assimilação das informações das reanálises nas bordas do 

domínio do modelo, como por exemplo, temperatura, precipitação, campo de vento e umidade. 



 
 

52 
 

3.2.2. Dados observados (GPCC) 

Utilizamos dados de precipitação observada do projeto Global Precipitation Climatology 

Centre (GPCC), produzido pelo National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA). 

Com um total de 67.200 estações meteorológicas (atualmente versão 6)  para todo o globo. 

Os dados são mensais, com espaçamento de grade horizontal de 2.5° × 2.5° de latitude-

longitude, cobrindo o globo terrestre entre as latitudes 50°N a 50°S. Interpolamos estes 

dados para uma grade de 1,5° × 1,5° de latitude-longitude, para que ficasse na mesma grade 

dos dados observados do ERA Interim. O período utilizado foi 1991 a 2008 que representa o 

clima presente. A capacidade que estes dados tem em representar variabilidades médias da 

precipitação mensal no espaço e no tempo (SILVA et al. 2012)  foi o que nos motivou a 

utilizá-los. As estações do ano aqui utilizadas foram: Verão (dezembro, janeiro, fevereiro - 

DJF) e Inverno (junho, julho, agosto - JJA).  

3.2.3. Reanálises do ERA Interim  

As reanálises do ERA Interim são geradas pela assimilação de dados observacionais em um 

período de tempo, para produzir condições iniciais em modelos (Dee et al. 2011). O projeto 

ERA Interim, do European Center for Medium Range Weather Forecast (ECMWF) é a mais 

recente reanálise atmosférica global produzida pelo ECMWF, na qual abrange o período de 

01 de janeiro de 1979 até a data atual e apresenta espaçamento de grade de 1,5º de latitude e 

1,5° de longitude. Nesta pesquisa, utilizamos umidade específica no nível de 850 hPa no 

clima presente (1991-2008) para avaliarmos a climatologia nas estações de inverno e verão. 

3.2.4. Simulações 

Resultados de simulações numéricas do modelo RegCM3 foram utilizados. O modelo 

apresenta espaçamento de grade horizontal de 0.5° de latitude e 0.5° de longitude. 

Interpolamos as saídas do modelo, para uma grade de menor resolução compatível com as 

simulações do ERA Interim. As variáveis meteorológicas utilizadas foram: umidade 

específica, vento meridional e zonal, precipitação e pressão nos níveis padrões entre 1000 e 

300hPa para o clima passado (1961-1990), presente (1991-2008) e futuro (2071-2100) a fim 

de avaliar o fluxo de umidade integrado na vertical. A matriz de simulação do GCM/RCM 

realizada no âmbito do projeto CLARIS-LPB é mostrada na Tabela 3.1 
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Tabela 3.1 – Matriz de simulação GCM/RCM realizada no âmbito do CLARIS-LPB. 

RCM GCM 

Clima  

Passado 

(1961-1990) 

Futuro 

Próximo 

(2011-2040) 

Futuro  

Distante 

(2071-2100) 

Rodada 

Contínua 

(1961-2100) 

RegCM3 

Pal et al., 

(2007) 

Da Rocha 

et al., 

(2009) 

HadCM3  X X X  

 

 

3.3. Avaliação quantitativa  

Em geral, a análise objetiva de comparação entre o observado e o simulado, é feita através 

do cálculo do Viés para cada ponto de grade. Para tanto, a climatologia sazonal da umidade 

específica serão verificadas em relação à reanálise do ERA Interim, enquanto a climatologia 

da precipitação é comparada com os dados do GPCC. 

A avaliação do desempenho do RegCM3 foi realizada para as variáveis de estudo, por meio 

dos cálculos do índice Viés, que traduz o afastamento entre os valores simulados e os valores 

observados dos vários parâmetros meteorológicos.  

 (i) Erro médio:  

    =
 

 
 ∑   

  
                                   (1) 

Sendo   
 =   ,    ,    representa o desvio entre um valor individual de previsão e o valor 

observado no mesmo local e no mesmo instante e N é o número de verificações.  

3.4. Transporte de vapor d’água  

Com o intuito de buscar a importância do transporte de vapor d’água, em diferentes direções, 

selecionamos três áreas retangulares sobre a América do Sul, como mostrado na Figura 3.1. 

A partir disso, foram calculadas as integrações laterais dos valores do fluxo de vapor d’água. 

Os fluxos de umidade ao longo das fronteiras leste, oeste, norte e sul são calculados da 

seguinte maneira: 

   = ∫     
 0

  
                                           (2) 

   = ∫     
 0

  
                             (3) 

Ou seja, a integração é feita fixando-se a latitude ou longitude entre os limites das fronteiras 

para cada área, conforme os índices definidos anteriormente nas equações, que são: 
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 O índice EW da equação (2) define a longitude para fixar as fronteiras leste ou oeste, e a 

integração é feita na direção y, 1 é o valor da latitude na borda sul e 2 é o valor da 

latitude na borda norte; 

 O índice NS da equação (3) define a latitude para fixar as fronteiras norte ou sul, neste 

caso, a integração é feita na direção x, 1 é o valor da longitude na borda oeste e 2 é o 

valor da longitude na borda leste.  

O índice i em ambas as equações define o fluxo de umidade meridional, zonal ou total 

integrado verticalmente. A convergência do fluxo de umidade total, sobre área retangular é 

determinada pela convergência total de vapor de água dividido pela área considerada. Porém 

é importante compreender o balanço de sinais dado na (Tabela 3.1) e no esboço da (Figura 

3.2), para então darmos continuidade aos cálculos que a seguir mostraremos. 

 

 

 

 

 

Assim, a convergência do fluxo de umidade seguindo a (Tabela 3.2) na área alvo é: 

(0.4465 × 10
7
 kg/s + 0.5361 × 10

7
 kg/s) + (0.1274 × 10

7
 kg/s – 0.3177 × 10

7
 kg/s) = 

 0.79 × 10
7
 kg/s.  

A Tabela 3.2 mostra claramente que se os fluxos são (+) ou (-), dependendo das fronteiras 

(norte e leste ou sul e oeste), há entrada ou saída dos fluxos de umidade, sendo assim, deve-

se somar ou subtrair os valores dos fluxos de uma borda com a outra (como exemplificado 

anteriormente). 

Tabela 3.2 - Balanço de sinais para o cálculo da convergência de umidade. 

NORTE E LESTE SUL E OESTE 

(+) Saídas ou perda de fluxo; subtrair (+) Entrada ou ganho de fluxo; somar 

(-) Entrada ou ganho de fluxo; somar (-) Saídas ou perda de fluxo; subtrair 

 

-0.4465 

-0.3177 

-0.1274 -0.5361 

Para exemplificar, suponha que uma das áreas 

apresenta valores nas bordas norte (-0.4465), leste (-

0.5361), oeste (-0.1274) e sul (-0.3177), como nas 

bordas norte e leste os fluxos são negativos, então se 

deve somar (ver Tabela 3.2) estes valores aos demais. 

Desta forma, o mesmo raciocínio pode ser seguido para 

as bordas sul e oeste, que são negativos, portanto 

devem-se subtrair (ver Tabela 3.2) estes valores dos 

outras bordas.  
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Figura 3.2.  Esboço indicando os sinais dos fluxos de umidade de entrada e/ou saída ao 

longo das fronteiras sobre as três áreas da AS. 

3.5. Resultados e Discussão 

3.5.1 Precipitação 

A Figura 3.3 mostra a distribuição espacial da precipitação simuladas pelo RegCM3, dados 

do GPCC e o Erro de Previsão do RegCM3 no período de (1991-2008) nas estações de 

inverno e verão. De maneira geral, a estação do ano mais chuvosa na AS é o verão (Figura 

3.3 a, c) e a mais seca o inverno (Figuras 3.3 b, d). No verão (Figura 3.3a), o RegCM3 

representa a distribuição de precipitação orientada na direção noroeste-sudeste, que 

caracteriza a ZCAS. No entanto, comparando o observado (Figura 3.3c) com o RegCM3 

(Figura 3.3a), observa-se que o modelo desloca o máximo de precipitação do Pará para 

Amazônia central (AMC). Esse deslocamento para oeste gera uma superestimativa de 

precipitação, que inicia na Amazônia central (oeste da AS) e se estende até a região sudeste e 

subestimativa de precipitação no centro-oeste conforme mostra a (Figura 3.3e). Sugerindo 

uma configuração de JBN, pois este canaliza o ar quente e úmido de origem tropical para as 

latitudes médias da América do Sul. Vale lembrar, que a umidade transportada é importante 

para aumentar a precipitação nos sistemas frontais e ciclônicos que atuam América do Sul 

(Marengo et al., 2004; Vera et al., 2006). 

O inverno é a estação mais seca da AS, exceto no extremo Norte da AS (Colômbia, 

Venezuela e Guiana), Sudoeste da AS (Centro Sul do Chile e Extremo Oeste do Centro-Sul 

da Argentina). Essas características são bem representadas pelo RegCM3. É possível 

observar, que o RegCM3 torna a ZCIT mais confinada meridionalmente na região 

continental (Figura 3.3b). Como comentado anteriormente, esta estação se caracteriza por 

chuvas escassas sobre o Brasil, sobretudo, no sudeste e centro leste, devido à diminuição do 
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gradiente de temperatura e consequentemente a falta de convecção (Valverde e Marengo, 

2009). De forma que, as chuvas geralmente deslocam-se para o norte do continente, 

seguindo a localização climatológica da ZCIT ao redor de 10°N (Lobo, 1982).  

3.5.2 Umidade específica 

A Figura 3.4 mostra a climatologia da umidade específica no nível de 850 hPa nas estações 

de inverno e verão, onde esta variável define a quantidade de vapor d’água no ar. De acordo 

com as reanálises do ERA Interim, é possível observar maiores valores de umidade 

específica no verão na região da AMZ em torno de 16g/kg, NEB em torno de 12g/kg e na 

LPB acima de 13 g/kg (Figura 3.4b). No inverno, esses valores são menores nas três regiões 

em comparação ao verão. Sendo de 14g/kg na AMZ, de 10g/kg no NEB e em torno de 6g/kg 

na LPB (Figura 3.4d). Estes aspectos são coerentes com o fato de que maior precipitação 

mensal observada ocorre no verão (ver Figura 3.3c). Consequentemente, menor valor de 

precipitação ocorre no inverno (ver Figura 3.3d).  

O modelo reproduz razoavelmente bem na estação de inverno (Figura 3.3b) quando 

comparado com o verão (Figura 3.3a). Uma explicação para isto, é que a variação da 

temperatura no decorrer do ano é muito importante na definição do clima, e para o inverno, 

os contrastes de temperatura são grandes em latitudes médias. O que provoca uma maior 

variabilidade térmica (Peixoto e Oort, 1992) e consequentemente, resulta no deslocamento 

das massas de ar frias de altas latitudes. Fato também observado nos estudos de Nicolini et 

al. (2002), Menéndez et al., (2001), que também observaram nas simulações de inverno 

(mês de julho) da AS, que a utilização do RCM resultou frequentemente em melhorias na 

simulação dos principais padrões atmosféricos. 
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Figura 3.3. Climatologia da precipitação sobre a AS simulado pelo modelo RegCM3: a) 

DJF e b) JJA, com dados do GPCC: c) DJF e d) JJA e por fim, o Erro de Previsão do 

RegCM3: e) DJF e f) JJA para o período de (1991-2008). As unidades são em mm/mês.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Figura 3.4. Climatologia da Umidade específica sobre AS simuladas pelo RegCM3 em 

(a)DJF e (c) JJA e para as reanálises do ERA Interim em (b) DJF e (c) JJA para o clima 

Presente (1991-2008). As unidades são em g/kg.  

3.5.3 Fluxos de umidade  

Com o modelo regional RegCM3, avaliamos o fluxo de umidade integrado verticalmente da 

superfície até 300hPa para diferentes climas:  passado (1961-1990),  presente (1991-2008) e 

futuro (2071-2100). Os resultados são analisados em três áreas da AS: AMZ, NEB e LPB 

durante o verão e inverno.  

De maneira geral, observa-se que o fluxo médio da AMZ e NEB fornece maior parte de 

vapor d’água na borda leste (Figura 3.5 e 3.6), assim sugerindo que as contribuições dos 

ventos alísios do Atlântico Norte e Sul são igualmente importantes para a entrada de 

umidade durante o verão e inverno, principalmente nas regiões tropicais. Ressaltando que 

essas duas regiões, apresentam transporte de umidade mais intenso no clima futuro (Figura 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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3.5c) em ambas as estações. No verão, a região da AMZ apresenta o transporte de umidade 

no clima passado (Figura 3.5a) e presente (Figura 3.5b) 69% e 39% menores que o clima 

futuro, respectivamente. No inverno, os climas do passado e presente estiveram 50% e 37% 

menores do que o clima futuro (Figura 3.6c), respectivamente.  

Na região do NEB, essas diferenças foram pequenas no verão, pois para os climas do 

passado (Figura 3.6a) e do presente (Figura 3.6b), o transporte de umidade é 

aproximadamente 38% e 9% menores que o clima futuro, enquanto que no inverno, essas 

diferenças aumentaram, isto é, no clima passado e presente foram 15% e 22% menores que o 

clima futuro, respectivamente. Em suma, os resultados sugerem aumento na convergência de 

umidade para o clima futuro, principalmente em regiões tropicais, indicando que o 

aquecimento global tem influência no transporte de umidade da atmosfera na AS (Soares e 

Marengo, 2009). Isto pode ser explicado a partir da Temperatura da Superfície do mar 

(TSM), que provavelmente no clima futuro ficam mais quentes, o clima também se aquece, a 

evaporação dos oceanos aumenta e consequentemente, tem-se maior quantidade de vapor 

d’água.  

Diante disto, pode-se dizer que o aumento da convergência de umidade no clima futuro estar 

associado ao transporte de umidade para dentro das regiões tropicais (Figura 3.5a,b) que é 

mais forte, pois os alísios do nordeste se aceleram no clima futuro (Figura 3.5c). Nos climas 

do passado e do presente, é visto um transporte de umidade para fora da Amazônia (borda 

sul), adentrando assim, na região LPB (borda norte e/ou oeste), provavelmente relacionado 

aos JBN mais fortes e mais frequentes durante o verão (Marengo et al.,2004). Isso ocorre 

especialmente durante a estação quente e chuvosa, quando os ventos alísios sobre a AMZ e 

Atlântico Norte tropical são mais fortes, enquanto durante a estação fria o JBN é alimentado 

com umidade vinda do Atlântico Sul associada a um intenso anticiclone subtropical do 

Atlântico, que está mais próximo do continente durante o inverno austral (Marengo et al., 

2004; Vera et al., 2006).  

Como comentado anteriormente, em relação à LPB no verão, o transporte de umidade que 

chega nessa bacia, é por meio de um escoamento que sai das bordas oeste e sul da AMZ e 

segue em direção as bordas oeste e/ou norte da LPB. Segundo Marengo et al. (2004) e 

Liebmann et al. (2004) essa umidade é transportada via JBN,  conhecido em transportar 

parcialmente a umidade da Bacia Amazônia para o Sul do Brasil, norte da Argentina, 

Paraguai e Uruguai e assim, indicando uma região úmida nesta estação. Esta configuração é 

notável no verão dos três climas, com convergência de umidade de 95 unidades no clima 
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passado (Figura 3.5a), contra 90 e 79 unidades no clima presente (Figura 3.5b) e futuro 

(Figura 3.5c), respectivamente.  

No inverno, nota-se na região LPB saída de umidade nas bordas (oeste, norte e sul), 

enquanto na borda leste há entrada de umidade proveniente do Oceano Atlântico, com menor 

intensidade. A explicação para isto está associada aos continentes que estão frios e com 

temperaturas mais baixas que o oceano adjacente (Reboita et al., 2010). Desta forma, a 

entrada de ar seco e frio proveniente das latitudes médias enfraquecem o transporte de 

umidade, e assim, pouca umidade chega à LPB, o que provoca nesta estação condição seca. 

Desta forma, fica provado que a convergência de umidade reduz consideravelmente nesta 

estação, com valores nos climas presente (Figura 3.6b), passado (Figura 3.6a) e futuro 

(Figura 3.6c) de 20, 11 e 14 unidades, respectivamente. 

. 



 
 

61 
 

 

 

 

Figura 3.5. Fluxo de umidade integrado da superfície até 300 hPa ao longo das bordas laterais de três caixas retangulares na AS. Para o clima 

passado (a), presente (b) e futuro (c) no verão. Os números nos cantos inferiores esquerdo de cada caixa é a convergência total do fluxo de 

umidade sobre a área retangular. As unidades são 10
7
 kg/s. 

 

(a) (b) (c) 
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Figura 3.6. Como na Figura 3.5, mas para o inverno. 

  

(c) (b) 
(a) 
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3.6. Conclusão 

O RegCM3 mostrou representar bem a distribuição da precipitação, porém erros 

relacionados à ZCAS (deslocamento da máxima precipitação do Pará para AMC) e ZCIT 

(maior extensão meridional) foram importantes para explicar a superestimativa de 

precipitação na AMC e oeste da AS como exposto na (Figura 3.3). Em relação à umidade 

específica, o modelo obteve um bom desempenho na estação de inverno. Uma explicação 

para isso é que o contraste da temperatura é grande em latitudes médias, o que provoca 

maior variabilidade térmica (Peixoto e Oort, 1992) e como consequência, deslocamento das 

massas de ar frias de altas latitudes. Corroborando com outros estudos, que utilizaram RCM 

e observaram melhorias na simulação dos principais padrões atmosféricos durante o inverno 

(mês de julho) da AS (Nicolini et al., 2002; Menéndez et al., 2001).  

Os resultados dos fluxos de umidade integrados verticalmente nos diferentes climas 

mostraram que os ventos alísios do Atlântico Norte e Sul são igualmente importantes para a 

entrada de umidade durante o verão e inverno, principalmente nas regiões tropicais. 

Verificou-se ainda, que a convergência de umidade para o clima futuro, principalmente nas 

regiões tropicais foram mais intensos quando comparado com os climas do passado e do 

presente, sugerindo assim, que o aquecimento global tem influência no transporte de 

umidade da atmosfera na AS (Soares e Marengo, 2009). Como também, os fluxos laterais de 

umidade se intensificam no clima futuro, devido à atmosfera estar mais  quente, dispõe de 

mais energia e aumentam assim, os contrastes (atmosfera mais  dinâmica) fazendo que o 

escoamento acelere no clima futuro. 

Por fim, constatou-se que no verão o transporte de umidade que chega à LPB, deve estar 

associado à atuação dos JBN (Marengo et al., 2004), pois este é responsável parcialmente 

em transportar umidade da Bacia Amazônica para o Sul do Brasil, norte da Argentina, 

Paraguai e Uruguai, o que implica em uma região úmida nesta estação. No inverno, foram 

observados menos convergência de umidade nesta região, quando comparado com o verão 

nos diferentes climas. De fato, a entrada de ar seco e frio proveniente das latitudes médias 

enfraquecem o transporte de umidade, e assim, pouca umidade chega à LPB, o que provoca 

nesta estação condição mais seca. 
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ABSTRACT 

The moisture transport over South America (SA) was investigated through the vertically 

integrated moisture flux of three regions: the Amazon (AMZ), Northeastern Brazil (NEB) 

and the La Plata Basin (LPB), in different climates, past (1961-1990) and future (2071-

2100), in the summer (DJF) and winter (JJA) seasons. For this, we used the results of the 

simulations of four regional climate models (RCMs) of the Regional Climate Change 

Assessment for the La Plata Basin (CLARIS-LPB) project. The capacity and limitations of 

the models to simulate seasonal precipitation for the past period is discussed. In general, the 

RCMs tended to overestimate the observed precipitation during DJF in the NEB and 

underestimate it during JJA in the LPB. In relation to change in precipitation (future minus 

past), the RCMs indicated a decrease in precipitation over northern SA. The average fluxes 

of the AMZ and NEB regions provided most of the water vapor through the east and north 

edges, which indicates that the contributions of the North and South Atlantic trade winds are 

equally important for the entry of moisture during JJA and DJF. This configuration was 

observed in all models and climates. By comparing past and future climates, the moisture 

flux convergence during the past was lower relative to the future in different regions and 

seasons, with statistically significant differences at the 5% level considering the Student t-

test. In the same study, we compared the simulated (RCMs) and reanalysis moisture flux 

(ERA-40) in the past climate. The result indicated that the CLARIS project’s RCMs are 

capable of simulating values similar or equal to the observed ones, providing high-quality 

data for South America that can be useful in the analysis of changes in future moisture 

fluxes. 

Key words: moisture flux, regional climate simulations, climate change, South America. 
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4.1. Introduction 

The South American (SA) climate presents tropical, subtropical and extratropical 

characteristics due to its position between 10
o
N and 60°S and by Pacific and Atlantic the 

Oceans influence. This causes the development of different weather systems that contribute 

to the climatic heterogeneity of the region. In addition, the SA climate is influenced by the 

Andes Mountains, a high and narrow range on its western edge that stretches from north to 

south across the entire continent (Satyamurty et al., 1998).  

The moisture transport to the east coast of SA comes from the Tropical Atlantic Ocean due 

to trade winds. In addition, the moisture coming from the South Atlantic is modulated by the 

spatial and temporal variability of the South Atlantic Subtropical High (SASH) (Rao et al., 

1996; Marengo, 2005; Marengo, 2006). Moisture transport plays a fundamental role in the 

rainfall regime of the NEB (Cavalcanti et al., 2002). However, only a fraction of the vapor 

advected to the continent becomes precipitation, so the other portion of the water vapor joins 

the local humidity and is transported to other regions (Nóbrega and Cavalcanti, 2010). 

Some studies have compared moisture budget with precipitation in SA (Rathor et al., 1987; 

Peixoto and Oort, 1992; Herdies et al., 2002; Arraut and Satyamurty, 2009; Zhang et al., 

2010; Jin et al., 2011; Quadro et al., 2012). Cuadra and Rocha (2006) found that moisture 

flux convergence and evaporation are the main control mechanisms of precipitation in the 

south-eastern part of Brazil. In NEB, maximum rainfall between January and March is 

associated with the moisture coming from the South Atlantic (Drumond et al., 2010). In the 

Amazon, it was found the dry year (2005) there was a reduction in the moisture flux 

convergence over the basin, while the opposite occurred during the rainy year (2009) 

(Satyamurty et al., 2013). 

The role of moisture transport has been studied through the convergence of the vertically 

integrated moisture flux in different regions of the world. Studies show changes in the 

intensity of moisture flux convergence in the different layers of the troposphere (Cavalcanti 

et al., 2002; Reboita et al., 2009; Pesquero et al., 2010; Quadro et al., 2012) and different 

climates (Jin et al.2011; Ullah and Shouting, 2012). In SA, Soares and Marengo (2009) 

compared numerical simulations to the present and future climates and showed the influence 

of the Low Level Jet (LLJ) on the fluxes intensification and consequently increase of 

moisture transport from the Amazon Basin to the La Plata Basin. 
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Regarding the context of climate change, the projections of numerical models used in the 

reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2007) indicate that total 

precipitation in the Amazon and in Northeast Brazil may decrease by up to 20% by the end 

of this century in the high greenhouse gas emission scenarios, and the South of Brazil will 

experience an increase in rainfall in the form of extremes (Marengo et al., 2009, Marengo et 

al., 2012; Pokhrel et al., 2014). Global warming has an impact on the ocean currents that 

influence the climate in Brazil and the patterns of the winds that bring moisture to Brazil are 

being altered in such a way as to reduce the level of atmospheric moisture and disrupt the 

formation of clouds, reducing precipitation. Together, these combined factors point to a 

general reduction in the availability of water and to dryer environments in most of Brazil. In 

other regions, however, different mechanisms should increase annual rainfall, which will 

also be accompanied by adverse effects (Marengo et al., 2010). 

One of the ways to study the main characteristics of climate systems is through numerical 

simulations. In this context, the use of regional models makes it possible to improve the 

results obtained with global models (Giorgi and Mearns, 1999; Menéndez et al., 2001; 

Nobre et al., 2001; Misra et al., 2003). This is a consequence of the higher spatial resolution 

of regional models as well as the use of more realistic parameterization of turbulence, 

convection and topographical processes, among other aspects (Giorgi and Bates, 1989; 

Bougeault, 1997; Giorgi and Shields, 1999; Rauscher et al., 2006). When it comes to the 

climate on a regional scale, the differences between the simulations of each model can be 

striking. These discrepancies on the regional scale arise in part from the way in which each 

model handles the physics of the climate system, which means that in isolation each model 

has a different pattern (Bernardet et al., 2000). 

The results obtained by the Coupled Model Inter Comparison Project (CMIP3) (Li et al., 

2006; Vera et al., 2006; Meehl et al., 2007) showed considerable dispersion among models 

by simulating the ENSO amplitude and the Southern Hemisphere circulation response to 

ENSO in the twentieth century. According Li et al. (2006), the global climate models used in 

the Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report (IPCC AR4) 

project very different changes of rainfall over the Amazon under the SRES A1B scenario. 

The authors observed that five of the eleven models indicate an increase in annual rainfall, 

three models project a decrease in rainfall, and the other three models predict no significant 

changes in Amazon rainfall. Therefore, the motivation for applying regional climate models 

is the possibility to simulate mesoscale processes associated with the land and water surface 
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characteristics, such as orographic precipitation (Leung et al., 2004; Salathé et al., 2008). 

The disadvantages of regional climate modeling are the computational cost and inability to 

explicitly remove systematic differences (biases) between the global model and observations 

(Salathé et al., 2010). For example, the realistic simulation of precipitation depends of the 

ability of the model to resolve sub-grid processes, which could be better solved by RCMs 

than global models.  

In this study we use the simulation results of four RCMs of the Regional Climate Change 

Assessment for the La Plata Basin (CLARIS-LPB) project (Solman et al., 2013; Sánchez et 

al., 2015). The validation of these models for SA has already been performed by some 

authors (Menendez et al., 2010; Da Rocha et al., 2012; Ferraz and Pedroso, 2013). In 

relation to future scenarios, one RCM projected to decrease in the A2 scenario and an 

Increase in the B2 scenario of precipitation over southern midwestern-Brazil, northern 

Argentina and Uruguay (Kruger et al., 2012). 

In this sense, the main goal of this study is to analyze the vertically integrated moisture 

fluxes, for three regions in SA in different climates: past (1961-1990) and future (2071-

2100), for the summer and winter seasons, using four RCMs of the CLARIS-LPB. We also 

discuss the capacity and limitations of the models to simulate the seasonal precipitation for 

the past period. More particularly, we address the following question: There are changes in 

moisture budget components in relation to the changes of the past and future climate? 

This paper is organized as following: Section 4.2 presents the data and the method 

employed; section 4.3 presents the results; section 4.4 discusses the results; and section 4.5 

presents our conclusions. 

4.2. Data and Methodology 

4.2.1. Study Regions 

As study regions, we defined three areas, representing the Amazon Basin (AMZ), 

Northeastern Brazil (NEB) and the La Plata Basin (LPB), shown in Figure 6.1. These 

regions were chosen due to present differences in the moisture flux budget (Reboita et al., 

2010). In addition, previous studies indicate these regions have different signs of 

precipitation changes projected by climate models until the end of the 21st century. 

Specifically, the North (Amazon Basin) and Northeast (Semiarid) regions of Brazil are areas 

of climatic vulnerability and play an important role concerning the moisture budget in SA 

(Meehl et al., 2007; Marengo et al., 2010).  
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As shown in Figure 4.1, the eastern NEB was excluded because it is near the eastern edge of 

the simulation domain and this, is influenced by nudging. 

 

Figure 4.1.  Illustration of the study areas of the defined regions. 

4.2.2. Precipitation Data  

We use the precipitation data from the Global Precipitation Climatology Center (GPCC) 

project. The GPCC is a global analysis of monthly precipitation, arranged on a horizontal 

grid of 0.5
o 

× 0.5
o
 between the latitudes of 50°S and 50°N. The data base is reconstructed of 

observed data collected from 67,200 pluviometers distributed around the world (Schneider et 

al., 2008). The period studied ranged from 1961 to 1990, representing the past climate. The 

months DJF (December-January-February) and JJA (June-July-August) are referred, 

respectively, as summer and winter seasons. 

4.2.3. ERA-40 Data 

ERA-40 is a reanalysis of meteorological observations produced by the European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). It covers the period 1957–2002, has a 

horizontal resolution of 1.875 by 1.25 degrees (∼187.5 by 125 km) and is extensively 

described in Uppala et al. (2005). 

We used these data to evaluate the reliability of simulated values (RCM) of moisture flux 

and its convergence. We interpolated ERA-40 data to the horizontal grid spacing of 0.5
o
 in 

latitude and 0.5
o
 in longitude. The meteorological variables used were: specific humidity, 

meridional winds and zonal winds for the standard pressure levels (1000, 925, 850, 700, 500, 

400 and 300 hPa), for the past climate (1961-1990). 
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4.2.4. Regional Models  

We used the numerical simulations performed with four RCMs of the CLARIS-LPB project. 

The Eta model from Brazil’s Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, National 

Institute for Space Research), the RCA model from the Rossby Centre Regional Climate 

Model, the Promes model from Universidad de Castilla-La Mancha, and the RegCM3 model 

from the International Center for Theoretical Physics Regional Climate Model. RCM driven 

by three CMIP3 GCMs for emission scenario SRES A1B. The RCM model domains cover 

all of South America, with a horizontal resolution of approximately 50 km. These RCMs 

were chosen since they have the variables necessary to the calculations of moisture budget in 

the different climates. As shown by Solman et al. (2013) and Solman (2013), the RCMs are 

consistent according to the climatology and the bias range of ± 2°C for temperature and ± 

20% for precipitation. The matrix of GCM/RCM simulations performed under the CLARIS-

LPB project is shown in Table 4.1. 

The regional models used here present horizontal grid spacing of 0.5
o
 in latitude and 0.5

o
 in 

longitude. The meteorological variables used were: specific humidity, meridional winds and 

zonal winds for the standard pressure levels (1000, 900, 850, 700, 500, 400, and 300 hPa) 

and precipitation, for the past (1961-1990) and future (2071-2100) climates. 

Table 4.1- Matrix of GCM/RCM combinations of regional climate change simulations over 

the South American domain performed in the CLARIS-LPB project. 

RCM GCM 

Past 

Climate 

(1961-1990) 

Near Future 

(2011-2040) 

Far Future 

(2071-2100) 

Continous 

Run 

(1961-2100) 

Eta 

Chou et al. 

(2012) 

Pesquero 

et al. (2010) 

HadCM3 X X X  

RegCM3 

Pal et al. 

(2007) 

da Rocha 

et al. (2009) 

HadCM3 X X X  

Promes 

Sanchez et 

al. (2007) 

Domínguez 

et al. (2010) 

HadCM3    X 

RCA 

Samuelsson 

et al. (2010) 

Samuelsson 

et al. (2011) 

EC5OM    X 
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4.2.5. Evaluation of the Models 

For each simulation we calculated the bias at all grid points. The performance of the models 

in relation to the precipitation variable was established by calculations of the bias index, 

according to the following equation: 





N

i

i

N
Bias

1

'1
                        (1) 

where obsifii ,,

'    is the difference between an individual forecast value and the 

observed value in the same location and time, and N is the number of observations. 

We applied the Student test to ascertain the statistical significance of the impacts of the 

change of moisture flux convergence. This test checks whether the mean values between two 

groups differ statistically, also taking into account the variability in every group. Besides the 

difference between the averages of each sample, the t-test takes into consideration the 

variance (S) and the degrees of freedom (n-1), depending on the sample size (n). The 

equation used was: 

        =
 ̅   ̅ 
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]
                                           (2) 

where  ̅    and   ̅  are the averages of samples 1 and 2;   
 
  and    

 
 are the variances of 

samples 1 and 2;    and     are the sizes of samples 1 and 2. 

As 95% confidence interval was adopted for classifying differences between change of 

moisture flux convergence as significant statistically. From these confidence levels and the 

degrees of freedom (n-1) we obtained a reference value, tr, as proposed by Anderson and 

Finn (1996). The hypothesis that the two groups are statistically different if t is supported is 

greater than tr. 

In order to measure the data dispersion of past and future climates of different models and 

regions, we calculated the standard deviation (σ), which measures the variability of the data 

in a frequency distribution. That is, the standard deviation measures the dispersion of the 

individual values around the mean, according to the following equation.  

  = √
∑(    ̅)

 

   
                                    (3) 

where     is the value of each sample,  ̅ is the mean and   is the sample size. 

 



 
 

72 
 

4.2.6. Transport of Water Vapor  

The vertically integrated moisture fluxes was calculated following Rao et al. (1998), since 

this formulation has been successfully used in several studies (Soares and Marengo, 2008; 

Arraut and Satyamurty, 2009; Nobrega and Cavalcanti, 2010; Lima et al., 2010; Satyamurty 

et al., 2013; Coutinho et al., 2013). The equations for calculated the moisture fluxes for each 

area of Figure 4.1 are: 


01
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Q                            (4) 
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Q                          (5) 

where Qv and Qu are the meridional and zonal moisture fluxes in kg/s; g is the acceleration 

due to gravity (m/s 
2
); q the specific humidity (kg/kg); u and v are the zonal and meridional 

wind components (m/s), respectively; Pt is the pressure at the top of the integration domain 

(300 hPa) and P0 is the pressure at the surface (hPa).  

The moisture fluxes along the east, west, north and south boundaries were calculated as 

follows: 


0

1





QidQEW
                       (6) 


0

1





QidQNS
                                     (7) 

In equation (6), the index EW sets the longitude to fix the east or west boundaries, 1 is the 

latitude value of the southern boundary and 0 is the latitude value of the northern boundary. 

The index i in both equations defines the already vertically integrated meridional, zonal and 

total moisture fluxes. 

In equation (7), the sub-index NS sets the latitude to fix the northern or southern boundaries, 

1 is the longitude value of the western boundary and 0 is the longitude value of the eastern 

boundary. In other words, the integration was performed by fixing the latitude or longitude 

between the boundary limits of each region (AMZ, NEB and LPB).  

Table 4.2 indicates the convention of signals used in the moisture flux convergence. It 

should be noted that the moisture transport within the region is positive when its value is 

negative on the northern and eastern boundaries. Otherwise it is positive on the western and 

southern boundaries (Satyamurty et al., 2013). 
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Table 4.2.  Balance of sigs for calculation of the moisture flux convergence. 

NORTH AND EAST SOUTH AND WEST 

(+) Output or loss of flux; subtract (+) Input of gain of flux; add 

(-) Input of gain of flux; add (-) Output or loss of flux; subtract 

 

4.3. Results  

4.3.1. Evaluation of Simulated Precipitation  

Biases in the simulated regional climate are influenced by deficiencies in both the RCMs’ 

formulation and lateral boundary conditions. Therefore, it is good to evaluate the systematic 

errors. Figure 4.2 shows the spatial distribution of bias for the past (1961-1990) climate in 

the DJF and JJA seasons. In general, the RCMs tend to overestimate the observed 

precipitation during DJF in the NEB and underestimate it during JJA in the LPB.  

In DJF season over the AMZ region in Figure 4.2, it can be seen that the Eta and RCA 

models underestimate precipitation in much of the region, with bias values of -40 and -44 

mm/month, these differences were statistically significant at 5% significance level as shown 

in Table 4.3, whereas the RegCM3 model underestimates precipitation in the region by -7 

mm/month, however not significant at 5% significance level. The Promes model 

overestimates observed precipitation over a smaller area of the region, representing a bias of 

21 mm/month, significant at 5% significance level (Table 4.3). This overestimation is shown 

in Figure 4.2. In the NEB region, all models overestimate observed precipitation.  

Of all the models, the RegCM3 model overestimates precipitation observed in the region less 

and the RCA model overestimates precipitation more, as seen in Figure 4.2, i.e., the 

RegCM3 model overestimates the precipitation by 6 mm/month, not significant at 5% 

significance level and the RCA model by 258 mm/month significant at 5% significance 

level, thus indicating that the 258 mm/month RCA model are more consistent than the 6 mm 

/month RegCM3 model (Table 4.3).  In relation to the LPB region, the RCMs tend to 

underestimate the precipitation over subtropical latitudes, particularly over the La Plata 

Basin. The Eta and RCA models underestimate the observed precipitation, with biases of -29 

(not significant at 5% significance level) and -45 mm/month (significant at 5% significance 

level) respectively (Table 4.3). This difference can be seen in Figure 4.2, in which the RCA 

model underestimates more than the Eta model. The RegCM3 and Promes models 

overestimate the observed precipitation in the northern part of the region, with bias values of 

5 (significant at 5% significance level) and 10 mm/month (not significant at 5% significance 
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level) (Table 4.3), respectively. So, the RegCM3 was the model that came closest to reality 

in this region, overestimating the precipitation by only 5 mm/month (Figure 4.2). 

The JJA season (Figure 4.2) is the driest in SA, except in the far north of the continent. This 

characteristic is well represented by all models. In the AMZ region, generally the models 

underestimate precipitation in the west. However, the model RegCM3 overestimates the 

observed precipitation has a bias of 20 mm/month. About the other models, the Eta and 

Promes models underestimates precipitation observed in this region less (-6 and -4 

mm/month), closer to reality than the RCA model (-56 mm/month), as seen in Table 4.3 and 

Figure 4.2. Assessing the statistical significance of the t-test, it is observed that only the Eta 

and Promes not are significant at the 5% significance level. As previously mentioned, this 

season is characterized by scarce rainfall over Brazil, mainly in the southeast and east center 

due to the decrease in temperature gradient and consequently the lack of convection. This 

factor induces to models reproduce reasonably well in the winter season compared to the 

summer. 

In the NEB region, two of the four RCMs overestimate the observed precipitation and two 

underestimate it (Table 4.3). Only the Eta has no statistically significant difference at 5% 

significance level, in this region and season. The Promes model overestimates precipitation 

in the entire region, with bias of 19 mm/month, while the RegCM3 model does so only in 

part of the region, with bias of 2 mm/month. The bias values (Table 4.3) show that the 

RegCM3 model simulates values close to reality. But clearly, the Eta (-5 mm/month) and 

RCA models (-9 mm/month) produce similar simulations but result in different T test, since, 

in the Eta model significant level value of 5%, while the RCA model again shows a more 

consistent and significant value to the 5% level (Table 4.3). 

 In the LPB region, all models converge to the same results in this season. It is interesting to 

observe that the simulated values are close to those observed in this basin, and on average 

the models underestimate precipitation (Table 4.3). However, the models overestimate the 

precipitation on the east coast and/or north of the basin, as shown in Figure 4.2. As in the 

NEB region, the Eta model does not show a statistically significant difference at 5% 

significance level, thus presenting, no consistent data in relation to those significant) the 

LPB in JJA (Table 4.3). 
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Figure 4.2. Forecast error of precipitation models, simulated for AS in DJF and JJA for the past climate. Units: mm/month. 
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Table 4.3 - Quantification of precipitation bias by study region, for past climate (1961-

1990), during DJF and JJA for all RCMs. Units: mm/month. The t-test was applied to 

compare climates regarding average values of precipitation during DJF and JJA for all 

RCMs, with statistical significance the 5% significance level. The boldface values are the 

models that were not statistically significant the 5% significance level in different seasons. 

 Bias  (mm/month) 

RCM 
DJF JJA 

AMZ NEB LPB AMZ NEB LPB 

Eta 
-40 

(< 0.0005)* 

13 

(0.1988) 

-29 

(1) 

-6 

(0.0659) 

-5 

(0.1877) 

-16 

(0.1793) 

RegCM3 
-7 

(0.1177) 

6 

(0.3346) 

5 

(0.0015)* 

20 

(< 0.0005)* 

2 

(< 0.0005)* 

-37 

(< 0.0005)* 

Promes 
21 

(< 0.0005)* 

41 

(< 0.0005)* 

10 

(0.4554) 

-4 

(0.4927) 

19 

(< 0.0005)* 

-26 

(< 0.0005)* 

RCA 
-44 

(< 0.0005)* 

258 

(< 0.0005)* 

-45 

(< 0.0005)* 

-56 

(< 0.0005)* 

-9 

(< 0.0005)* 

-44 

(< 0.0005)* 

*Significance at 5% 

4.3.2. Change in Precipitation (Future minus Past)  

The period from 2071 to 2100 showed greater differences in seasonal precipitation in 

relation to the past climate (1960–1990). With respect to statistical significance, in general 

the models indicate that the difference between the past and future climates is statistically 

significant according to the p-values shown in Table 4.4. 

This reduction is more pronounced in summer in both simulations. In DJF over the AMZ 

region, the Eta model (Figure 4.3) projects a precipitation decline of 90 mm.month
−1

, the 

RCA model projects 87 mm/month
 
and the RegCM3 projection is 141 mm/month. The 

Promes model is the only one that projects increased rainfall, of 8 mm/month, all these 

values is statistically significant at 5% significance level (see Table 4.4). For the NEB 

region, the Eta and RegCM3 models also indicate drier climate in the future. However, the 

RCA and Promes models project increased precipitation in this region; with values of 305 

(significant at 5% significance level) and 16 mm/month (not significant at 5% significance 

level, thus presenting, no consistent data in relation to those significant, see Table 4.4). With 

respect to LPB, most RCMs project increased precipitation in the future (all these values is 

statistically significant at 5% significance level). The Eta model simulates an increase of 1 

mm/month, much lower than the RegCM3 and Promes models, which project increases of 7 

mm/month and 26 mm/month, respectively, in the future climate. Finally, the RCA model 

projects reduction in precipitation of 45 mm/month in the future climate (see Table 4.4, 

Figure 4.3). 
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Figure 4.3. Change in precipitation (future minus past) simulated for AS in DJF and JJA. Units: mm/month.
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In general, for the JJA season the common features are wetter conditions over the tropical and 

southern Andes and drier conditions over the AMZ, NEB and LPB (see Table 4.4, Figure 

4.3). Drier conditions in the future are projected by the RCA model in the AMZ region (all 

these values is statistically significant at 5% significance level), with a value of 62 

mm/month, while the the Eta and Promes models project values of 14 mm/month. In the NEB 

region, most RCMs simulate reduced precipitation in the future below 10 mm/month. 

However, the Promes model simulates an increase in precipitation in the region of 1 

mm/month (not significant at 5% significance level, thus presenting, no consistent data in 

relation to those significant), this only emphasizes that for this region and this season 

1mm/month is not consistent in the future. Similarly, in the LPB Region, the RCMS projects a 

reduction in rainfall of less than 30 mm/month (significant at 5% significance level), but the 

Eta model simulates reduced precipitation of 12mm/month (not significant at 5% significance 

level, thus presenting, no consistent data in relation to those significant). 

Table 4.4 - Change in precipitation (future minus past) by study region, during DJF and JJA 

for all RCMs. The t-test was applied to compare climates regarding average values of 

precipitation during DJF and JJA for all RCMs, with statistical significance the 5% 

significance level. The boldface values are the models that were not statistically significant 

the 5% significance level in different seasons. Units: mm/month.  

 Change in precipitation (future - past)    [mm/month] 

RCM 
DJF JJA 

AMZ NEB LPB AMZ NEB LPB 

Eta 
-91 

(< 0.0005)* 

-43 

(< 0.0005)* 

1 

(0.0046)* 

-14 

(< 0.0005)* 

-14 

(< 0.0005)* 

-12 

(0.6371) 

RegCM3 
-141 

(< 0.0005)* 

-71 

(< 0.0005)* 

7 

(0.0247)* 

-39 

(< 0.0005)* 

-10 

(< 0.0005)* 

-30 

(< 0.0005)* 

Promes 
8 

(0.0057)* 

16 

(0.1117) 

26 

(0.0265)* 

-14 

(0.0022)* 

1 

(0.241) 

-37 

(< 0.0005)* 

RCA 
-87 

(< 0.0005)* 

305 

(< 0.0005)* 

-45 

(< 0.0005)* 

-62 

(< 0.0005)* 

-18 

(< 0.0005)* 

-32 

(< 0.0005)* 

*Significance at 5% 

 

4.3.3. Moisture and Convergence Lateral Fluxes  

Figures 4.4, 4.5, 4.6 and 4.7 show the lateral fluxes and the total moisture flux convergence 

(Table 4.5) for each region in different climates and models. A direct comparison between the 

simulations and reanalysis (Figures 4.4 and 4.5) of the moisture flows in and out of each 
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region is checked. In order to obtain RCMs that projected moisture flux values closer to 

reality. Comparing the simulations with the reanalysis (Figures 4.4 and 4.5) shows that in 

general the simulated values are in accordance with ERA-40 ones for the past climate in both 

seasons.  

It can be observed that the Atlantic Ocean is important in the supply of moisture to the 

continent, in summer (DJF) as in winter (JJA). This is clearly observed at the eastern edge of 

the three study regions. For the AMZ region during DJF (Figure 4.4), the Promes model 

projects the fluxes east, west and south closest to reality. In the NEB, the Eta model simulates 

the east and north fluxes closest to ERA-40 fluxes, while the RegCM3 model simulates the 

west and south fluxes closest to the observed values. In the LPB region, the Eta model 

projects the east fluxes similar to the ERA-40 fluxes (Figure 4.4) and finally RegCM3 model 

projects the south fluxes closest to the reanalysis values. 

Regarding the winter, it is seen smaller ingress of moisture being transported (east edge) for 

the studied regions. During JJA, in the AMZ region, the RegCM3 model (Figure 4.5) projects 

values of the east and west fluxes closest to the reanalysis values. The RCA model (Figure 

4.5) simulates south fluxes similar to that observed. In the NEB, the Eta model simulates the 

east fluxes closest to the ERA-40 value, while both models (Promes and RCA) simulate 

identical values for the westerly fluxes, close to the ERA-40 value, as shown in Figure 4.5. 

With respect to LPB, the Eta model projects a value of the east flux equal to that ERA-40 

(Figure 4.5), while the north fluxes projected by the RegCM3 model is very close to that 

ERA-40. Finally, the Eta and RegCM3 models project identical values for south fluxes, very 

close to reality, as shown in (Figure 4.5). Thus, the RCMs were able to simulate the lateral 

fluxes during the two seasons in the past climate, with values close or even identical to the 

reanalysis ones (ERA-40), as previously mentioned. 

Regarding projections, in the regions of AMZ and NEB can be seen to receive moisture from 

the east from the Atlantic Ocean (Figures 4.6 and 4.7) in DJF and JJA. The values are higher 

in the future, approximately -1.30×10
7
 kg/s in AMZ and -1.03×10

7 
kg/s in NEB during JJA 

(Figure 4.7) with the Eta model. East of component carries moisture to the regions during the 

two seasons.  
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Figure 4.4. Moisture flux integrated surface 300 hPa for the ERA-40 and the different regional models along the side edges (East, West, North, 

South) of the three rectangular boxes in SA pertaining to the past climate, during the DJF season. Units: 10
7 
kg/s. 
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Figure 4.5. As in Figure 4.4, but during the JJA season. 
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This intense moisture transport is due to trade winds over the Tropical Atlantic (Figure 

4.8), with greater intensity in the future climate (Figure 4.9). This flux loses intensity in 

DJF, increase to -0.84×10
7 

kg/s in AMZ and -1.02×10
7
 kg/s in NEB (Figure 4.6). This 

pattern was observed in different models, with greater intensity in the future climate 

(Figure 4.7). This can be explained from the sea surface temperature (SST), which 

probably in a warmer future climate, evaporation of oceans increases and consequently, 

has a greater quantity of water vapor. So, moisture side fluxes are intensified in the 

future since a warmer atmosphere has more energy and increase the contrasts (more 

dynamic atmosphere) and this causes the flow speed in the future climate. 

Given this, one can say that increased moisture convergence in climate future be 

associated with moisture transport into the tropical regions (Figure 4.4) that is stronger, 

because the trade winds from the northeast accelerate in the future climate (Figure 4.6; 

Figure 4.9). In the past climate, it is seen a moisture transport out of the Amazon, 

entering in LPB region, probably related to stronger JBN and more frequent during the 

summer (Marengo et al., 2004).  

An outflow was observed in the west component, with greater intensity in JJA of around 

-0.73×10
7 

kg/s in the future (Figure 4.7) in the NEB region. During JJA (Figure 4.7), the 

AMZ and NEB regions receive moisture coming from the south, possibly coming from 

the LPB, since this region has an outflow from its northern boundary during this season. 

In turn, in DJF the component of southern AMZ takes moisture to the center and south 

of SA and LPB (Figure 4.6).  
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Figure 4.6. As in Figure 4.4, but just different regional models to the future climate during the DJF season. 
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Figure 4.7. As in Figure 4.6, but during the JJA season. 
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4.3.4. Moisture and Convergence of Average Fluxes  

A direct comparison the average values of the moisture flux convergence between the 

reanalysis (Figure 4.10) and simulations (Figure 4.11) in the past climate was performed 

in DJF and JJA seasons  

By comparing the values between the different climates, it is possible to observe an 

increase in the simulated moisture flux convergence for all models in the future climate 

(Figures 4.9 and 4.11) when compared to the past climate in the different regions. The 

explanation for this increased moisture convergence in the future climate be associated 

with moisture transport into the AMZ and NEB (east and north edges), which is 

stronger since the trade of the Northeast accelerate in the future climate (Figures 4.8 and 

4.9). Therefore, the integrated transport moisture is more intense in the future, but 

mostly due to the strong southern wind, even though the moisture content may be lower. 

This also leads to an increase in the moisture convergence in the future, as seen in the 

results (Table 4.5, Figure 4.11). 

With regard the dispersion measure, we used the standard deviation, which shows 

dispersion of the individual values around the mean. In general, the variability is higher 

in some regions for future climate. Comparison of the reanalysis values (Figure 4.10) 

with the  simulated values (Figure 4.11) indicates that during DJF in the three study 

regions, the Eta model (1.01×10
7
 kg/s in AMZ ; 0.94×10

7
 kg/s in NEB and 0.86 ×10

7
 

kg/s in LPB) and Promes model (0.92×10
7
 kg/s in AMZ; 1.15×107 kg/s in NEB and 

0.82×10
7
 kg/s in LPB) come very close to reality (0.90×10

7
 kg/s in AMZ; 1.10×10

7
 kg/s 

in NEB and 0.85×10
7
 kg/s in LPB). 

Results show that in all regions the average moisture flux convergence values are 

elevated in the future climate, as shown in (Figures 4.9 and 4.11). We note also that the 

Eta model produces the highest moisture flux convergence values in all regions, and the 

standard deviations are also highest for this model. Are many reasons that the models 

differ from each other, for example, they have different physical. These differences are 

defined as uncertainties in predictions, but is not considered error. 

With the exception of the far north of SA (AMZ and NEB), winter is dry in other parts 

of SA (LPB) during JJA. This is confirmed by the results, since the average values in 

the AMZ and NEB regions remain high in this season, but in LPB the values decrease 

significantly. 
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Figure 4.8. Relation (wind and moisture) from different regional models for past climate during the DJF and JJA seasons. Shaded area refers to 

moisture (kg/kg) and wind (vector) in m/s.  
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Figure 4.9. - As in Figure 4.8, but to the future climate.
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This is a consequence of the small amount of moisture that reaches LPB because the 

entry of cold dry air weakens the moisture transport, which can be clearly seen in Figure 

4.11. The highest values found in this region during JJA are 0.33×10
7
 kg/s in the past 

climate and 0.50×10
7
 kg/s in the future climate simulated with the Eta model. In other 

words, there is a considerable reduction in moisture flux convergence during this 

season. Also during JJA, three of the RCMs (Eta, RegCM3 and Promes) project values 

close to each other, i.e., converging to the same result (Figure 4.11), and these are close 

to that reanalysis values (Figure 4.10) in both regions. Only the RCA model simulates 

values far from reality, especially in the LPB region. This is evident when comparing 

the two figures. 

Regarding to the standard deviation, it is highest for the Eta model for convergence of 

moisture, while the RCA model has the lowest variability. In comparing the two seasons 

(Figure 4.11), the NEB region presents the highest values for both climates during JJA, 

especially in the future climate. The differences between the simulated moisture flux 

convergences in different climates are presented in Table 4.5 along with the statistical 

significance of these differences. In general, the difference in moisture flux convergence 

of past climate is smaller than in the future climate. However, there are cases where the 

difference in the moisture flux convergence in future climate is smaller than in the past 

climate. With respect to statistical significance, in general the models indicate that the 

difference between the past and future climates is statistically significant according to 

the p-values shown in Table 4.5.  

 

Figure 4.10.  Average values of moisture flux convergence for of ERA-40, for different 

regions in past climate during DJF and JJA and their standard deviations. Units: 10
7
 

kg/s. 
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Figure 4.11. As in Figure 4.10, but for the different RCMs for the past and future 

climates. 

After analyzing the differences in the moisture flux convergence in all regions under 

study and in the different models, one can see that during DJF the Eta model projects a 

greater difference in the moisture flux convergence in the future climate when compared 

to the past for the NEB region (Table 4.5). This difference is statistically significant at 

5% significance level (Table 4.5). The RegCM3 and Promes models follow the Eta 

model pattern, but with larger differences in the AMZ and LPB regions. These 

differences are also statistically significant (Table 4.5). The RCA model does not 

project a marked difference between the past and future climates in this season for the 

AMZ and NEB regions (0.03×10
7
 kg/s and 0.05×10

7
 kg/s) respectively, and these 

differences are not statistically significant (suggesting inconsistent values when 

compared to other models), as shown in Table 4.5. However, the RCA model in the 

LPB region simulates a statistically significant difference for this season. Also for this 

season, the Promes model projects a difference in the NEB region that is not statistically 

significant, it shows over other models, the values of Promes model this region were not 

consistent (Table 4.5). 

During JJA, the Eta model indicates a larger difference in moisture flux convergence in 

the future climate compared to the past climate in the AMZ and NEB regions (Table 

4.5, this difference is statistically significant at 5% significance level). With respect to 

the RegCM3 model, there is a negative difference between the two climates in the LPB 
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region, i.e., higher precipitation in the past climate than the future. But in this case, the 

difference between the climates is not statistically significant, as shown in Table 4.5. 

The Promes and RCA models simulate a larger difference in moisture flux convergence 

in the future climate when compared to the past in the LPB region, and this difference is 

statistically significant.  

Table 4.5 - Values of the difference in moisture flux convergence between past (1961-

1990) and future (2071-2100) climate, during DJF and JJA for all RCMs and regions, 

Units: 10
7
 kg/s. The t-test was applied to compare climates regarding average values of 

moisture flux convergence during DJF and JJA for all RCMs, with statistical 

significance the 5% significance level .The boldface values are the models that were not 

statistically significant the 5% significance level in different seasons. 

 Moisture flux convergence (future – past)     [10
7
 kg/s] 

RCM 
DJF JJA 

AMZ NEB LPB AMZ NEB LPB 

Eta 
0.32 

(< 0.0005)* 

0.74 

(< 0.0005) * 

0.25 

(< 0.0005)* 

0.76 

(< 0.0005)* 

0.43 

(< 0.0005) * 

0.19 

(< 0.0005) * 

RegCM3 
0.61 

(< 0.0005)* 

0.51 

(< 0.0005) * 

0.06 

(< 0.0005)* 

0.39 

(< 0.0005) * 

0.24 

(< 0.0005) * 

-0.03 

(0.1325) 

Promes 
0.06 

(< 0.0005)* 

0.17 

(0.6871) 

0.33 

(< 0.0005)* 

0.24 

(< 0.0005) * 

0.32 

(< 0.0005) * 

0.21 

(< 0.0005) * 

RCA 
0.03 

(0.5611) 

0.05 

(0.1649) 

0.20 

(< 0.0005)* 

0.12 

(< 0.0005) * 

0.17 

(< 0.0005) * 

0.30 

(< 0.0005) * 

 

4.4. Discussion  

Despite advances in modeling methods in the past two decades, the numerical 

representation of moisture convective processes and the ability to simulate regional 

precipitation is a challenge for the scientific community, particularly for tropical 

regions, such as the AMZ region (De souza et al., 2009, Tanajura et al., 2010).  

Similar results regarding errors (overestimation/underestimation of observed 

precipitation) in the past climate were found in previous studies (Pesquero et al., 2010; 

Chou et al., 2012) using Eta to reproduce the present climate over South America. Just 

as in the works of Fernandez et al. (2006) and Cuadra and Rocha (2006), they did 

examination monthly and seasonal climate conditions, in addition to inter-annual 

variability simulated by RegCM3. The same occurred in the study by Tourigny and 

Jones (2009), who showed that RCA slightly above the average precipitation in the 

north of AMZ, and the article of Sanchez et al. (2010). 

*Significance at 5% 
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For the future climate, we found that precipitation will reduce in tropical regions (AMZ 

and NEB). These projections agree with those of Solman (2013) and with other results 

from the literature (Marengo et al., 2010; Marengo et al., 2012; Krüger et al., 2012). 

The explanation for the reduced precipitation in future climate in tropical regions, is 

associated with increased radiative forcing amending the surface energy balance and 

thus, influence convection. As also, the projected decrease in precipitation appears to be 

linked to anomalous warming in the tropical North Atlantic (Cox et al., 2008; Good et 

al., 2008; Silva et al., 2011).  

On the other hand, the RCMs simulate an increase in the convergence in the future 

climate for the three regions under study. Becomes clear, the importance of east 

component carry moisture for regions in both seasons, intensifying in the future climate. 

This intense moisture transport is due to the trade winds over the tropical Atlantic (Rao 

et al., 1996; Marengo et al., 2004). As also, west of contribution during the DJF in LPB 

region is due to the northwest-southeast flux from the southern Amazon (Zhou and Lau, 

1998; Gan et al., 2004). The trade winds transport moisture from the equatorial Atlantic 

to the Amazon. This also implies changes in the low moisture transport east of the 

Andes, which brings moisture from the Amazon to southern Brazil. According to 

previous studies (Marengo et al., 2009; Reboita et al., 2014), this transport may increase 

in frequency and intensity in future warmer climates.  

4.5. Conclusion  

The main objective of this study was to analyze the vertically integrated moisture 

fluxes, for three regions of South America and different climates: past (1961-1990) and 

future (2071-2100), during DJF and JJA, using different regional models from the 

CLARIS project, as well the biases (overestimation/underestimation) in the regions 

studied of past climate of the different models. 

Analysis of the 1961-1990 period showed that the RCMs are good options to investigate 

the effects of climate change on water resources in the regions. Some discrepancies 

(overestimation/underestimation) in relation to the climate were observed, as expected 

for any numerical model. We compared the convergence of moisture in the two 

climates. The result indicated that this convergence in the future will be more intense. 

Then we applied statistical tests of the difference between the climates. Generally, the 

models indicated that the differences were statistically significant at 5%. For the three 

study regions during DJF, two models (Promes and RCA) did not project significant 
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differences for the NEB and AMZ regions, while in JJA, the RegCM3 model did not 

project significant differences in the LPB region. 

According to the standard deviations, the variability of average moisture flux 

convergence is greater in the future climate. Of all the models during DJF in the future 

climate, the Eta model showed the highest values of moisture flux convergence in all 

regions, as well as the highest mean and standard deviation. Are many reasons that the 

models differ from each other, for example, they have different physical. These 

differences are defined as uncertainties in predictions, but are not considered error. 

The comparison between the simulated (RCMs) and reanalysis values (ERA-40) in past 

climate was of great importance, because it showed that the CLARIS project has high 

quality data for South America. Overall, the RCMs showed credible performance in 

simulating moisture fluxes. Therefore, RCMs can be very useful to study the moisture 

budget, especially for the future climate change, something that is impossible to 

perform with the reanalysis data.  

Finally, in answer to the initial question of this study, the results confirm that the 

moisture budget and its components change in relation to past and future climate, but 

with more intensity in the future climate in all regions. So that the change in moisture 

convergence in the future climate may affect the population that lives in these regions. It 

is noteworthy that scientific studies point to the fact that climate change poses a serious 

risk to water resources in Brazil. Not only the future climate changes represent risks, but 

climate variability as well (Marengo et al., 2010). 
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RESUMO 

Combinar previsões individuais é uma das práticas utilizadas no intuito de obter 

melhores resultados previstos.  Identificar quais técnicas de combinação resulta em uma 

previsão mais acurada é objeto de constantes estudos comparativos e também de 

proposição de métodos de combinação. Neste trabalho, a proposta foi comparar duas 

técnicas de combinação: i. Regressão Múltipla por componentes Principais (C.RCP) e 

ii. Combinação convexa (C.EQM), a fim de combinar seis Regional Climate Models 

(RCM) of the Project Regional Climate Change Assessments for the La Plata Basin 

(CLARIS-LPB), para a variável precipitação no clima passado do (1961-1990) e do 

futuro (2071-2100) em três regiões da América do Sul: Amazônia (AMZ), Nordeste do 

Brasil (NEB) e Bacia do Prata (LPB). Os principais resultados indicaram que os valores 

médios do RMSE mostrou uma melhoria na utilização da C.RCP sobre a região de média 

previsibilidade climática (LPB), apesar de poucas e em meses isolados são considerados 

grandes avanços no desenvolvimento de estudos do clima. Por outro lado, a C.RCP 

apresentou maior acurácia (menor RMSE) quando comparada com a C.EQM nas 

regiões da AMZ e NEB. Nos meses de inverno, notou-se que ambas as combinações 

apresentaram menores RMSE, mas principalmente a C.RCP, nas três regiões de estudo. 

O coeficiente de correlação enfatiza ainda mais os resultados já encontrados, ou seja, a 

C.RCP obteve correlação de magnitude de moderada à forte, os quais foram 

estatisticamente significativos ao nível de 5% em todos os meses e em ambas as regiões. 

Enquanto a C.EQM apresentou correlação de baixa à moderada magnitude, e em alguns 

meses, foram estatisticamente significantes ao nível de 5%. Ressalta-se que os métodos 

de combinação foram eficientes em capturar eventos extremos (outliers) para as regiões 

de estudo. Além disso, observou-se que a C.EQM consegue capturar mais extremos 

úmidos, enquanto a C.RCP consegue captar mais extremos secos, nas três regiões 

estudas e climas. Em suma, os resultados sugerem que a C.RCP obteve melhor previsão 

corrigida, pois apresentou superioridade nas previsões da precipitação devido ao menor 

erro RMSE. Vale ressaltar, que os dados da C. RCP foram primeiramente submetidos a 

uma análise de componentes principais (ACP) e os escores foram usados para realizar a 

predição.  

Palavras-chave: Modelos regionais, Regressão múltipla por componentes principais, 

combinação convexa, outliers. 
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5.1. Introdução 

A aplicação de Regional Climate Models (RCM) em simulações de tempo e clima é 

motivada pela possibilidade de simular o processo de mesoescala associado às 

características da superfície d’água e do solo, tais como a precipitação orográfica 

(Leung et al., 2004 e Salathé et al., 2008). No entanto, as desvantagens dos RCM é o 

custo computacional, em casos de aumentar a resolução e em seguida, integrar no 

tempo.  

Os erros provenientes das condições iniciais podem gerar grandes incertezas nos 

modelos de previsão numérica (Zhu e Thorpe, 2006). Outras fontes de incertezas podem 

estar associadas com as deficiências nas parametrizações físicas inclusas nos modelos 

(Krishnamurti et al., 2004; Van Lier et al., 2012). Neste sentido, o conhecimento de 

erros sistemáticos ocasionados por estas incertezas é de suma importância para 

melhorias no sistema de previsão, com intuito de minimizar os erros e ajudar os 

meteorologistas na elaboração das previsões meteorológicas com melhor qualidade.  

Assim, a combinação por conjunto é uma opção interessante para determinação de 

incertezas nas previsões (Calvetti e Filho, 2012). A ideia de combinação parte da 

hipótese de que se os diferentes modelos carregam informações complementares, a 

simulação combinada pode ser melhor por aproveitar a sinergia de informações (Stocker 

et al., 2010). Logo, combinar modelos (ensemble) é prever a probabilidade de eventos 

futuros com uma maior confiabilidade que uma previsão determinística de apenas um 

modelo (Mullen e Buizza, 2001).  

Pesquisas sobre combinação de modelos realizadas para América do Sul (AS) 

quantificam por meio do conjunto médio, tal como mostra os estudos de (Sun et al., 

2006; Solman et al., 2013, Sánchez et al., 2015). Em Solman et al., 2013 foi realizada 

uma análise dos principais vieses e incertezas na simulação da precipitação e 

temperatura do ar sobre AS, por meio do conjunto de sete RCM do projeto CLARIS. 

Como resultado, afirmaram que os RCM reproduziram satisfatoriamente vieses de ± 

2ºC e ± 20% para a temperatura e precipitação, respectivamente. Recentemente, 

Sánchez et al., 2015 avaliaram a partir do ensemble médio dos RCM do CLARIS, a 

capacidade de reproduzir as principais características das condições climáticas na Bacia 

do Prata (LPB). Assim, mostrando que a dispersão das mudanças na precipitação 

mesmo para aquelas regiões onde os modelos concordaram, foi cerca de 40%, sugerindo 
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que mesmo quando os modelos concordam sobre a mudança futura, há uma grande 

incerteza.  

Sabe-se que em 2001 o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) 

iniciou operacionalmente a previsão de tempo global por ensemble. A primeira 

avaliação deste esquema de previsão de tempo por ensemble foi realizada por Coutinho 

(1999). A pesquisa do autor baseou-se na avaliação objetiva do desempenho do 

ensemble médio em relação à previsão de controle para alguns casos de ciclogênese, 

sistemas frontais e vórtices ciclônicos que ocorreram sobre a AS. Os resultados dos 

autores mostraram que o ensemble médio apresentou melhor desempenho do que a 

previsão de controle para estes eventos. E na tentativa de melhorar os resultados do 

conjunto médio, o presente estudo abordará técnicas mais robustas para combinar 

modelos, cuja metodologia é escassa na previsão de tempo e clima. Existem diferentes 

técnicas de combinar modelos, em muitos casos, o método bayesiano (Robertson et al., 

2004), regressão por componentes principais (Da Silva e Silva, 2014) ou a média 

ponderada, em que pesos são determinados por meio da relação histórica entre previsões 

e observações (Krishnamurti et al., 2000), são técnicas mais robustas do que a média 

aritmética, em que cada modelo possui o mesmo peso.  

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo principal realizar combinações 

lineares da precipitação simulada a partir de seis RCM do Project Regional Climate 

Change Assessments for La Plata Basin (CLARIS/LPB). A primeira combinação será 

realizada por meio de Regressão Múltipla por componentes Principais (RCP). A 

segunda, a partir da combinação convexa (média ponderada), sendo o inverso do erro 

médio quadrático o fator de ponderação. Serão avaliadas três regiões: Amazônia 

(AMZ), Nordeste do Brasil (NEB) e Bacia do Prata (LPB) para os climas do passado 

(1961-1990) e do futuro (2071-2100).  

A organização do artigo está da seguinte forma: a Seção 5.2 apresenta os dados e 

metodologia empregada; os resultados obtidos na pesquisa são mostrados na seção 5.3 e 

a seção 5.4 apresenta a discussão dos resultados e finalmente na seção 5.5 tem-se as 

conclusões. 
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5.2. Material e Métodos 

5.2.1. Regiões de estudo 

Neste estudo, define-se como área de estudo, grande parte do continente Sul Americano: 

Bacia Amazônica (AMZ), Nordeste do Brasil (NEB) e da Bacia do Prata (LPB), 

mostrado na Figura 5.1. A escolha das regiões foi em razão dos estudos indicarem que 

estas regiões apresentam diferentes sinais de mudança, entre a precipitação projetada 

por modelos climáticos até o final do século XXI. Especificamente sobre as regiões 

Norte (Amazônia) e Nordeste (Semiárido) do Brasil que são áreas de vulnerabilidade 

climática, principalmente as regiões tropicais (Meehl et al. 2007a; Marengo et al. 

2010b).  

 

Figura 5.1 - Ilustração das áreas de estudo com as três regiões na AS. 

5.2.2. Dados de precipitação  

Neste estudo, utilizou-se dados de precipitação do projeto Global Precipitation 

Climatology Center (GPCC), que são dados de precipitação mensal dispostos em uma 

grade horizontal de 0.5°× 0.5° entre as latitudes de 50°S e 50°N. Os dados abrangem 

apenas as áreas continentais e foram coletados a partir de 67.200 pluviômetros 

distribuídos ao redor do mundo (Schneider et al., 2008). O período estudado foi de 1961 

a 1990, representando o clima do passado.  

5.2.3. Modelos Regionais  

Foi utilizado resultados das simulações numéricas de seis RCM do Projeto CLARIS: 

Instituto Nacional de Pesquisas Espacias (Eta), Rossby Centre Regional Climate Model 

(RCA), Prognostic at the Mesoscale (PROMES), International Centre for Theoretical 
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Physics Regional Climate Model (RegCM3), Max-Planck-Institute for Meteorology 

Regional Model (REMO) e Modele de Circulation Generale du Laboratoire de 

Meteorologie Dynamique (LMDZ). 

A validação destes modelos foi realizada por Menendez et al., 2010, Da Rocha et al., 

2012, Ferraz e Pedroso, 2013. Estes RCM foram escolhidos porque possui a variável 

necessária para os cálculos do estudo em diferentes climas. Tal como mostrado em 

estudos de Solman et al., 2013, em que os RCM foram consistentes de acordo com a 

climatologia e os vieses que variam de ± 2°C para a temperatura e ± 20% para a 

precipitação. A matriz de simulações GCM/RCM realizados no âmbito do projeto 

CLARIS-LPB é mostrada na Tabela 5.1. 

Os RCM aqui utilizados apresentam espaçamento da grade horizontal de 0.5° de latitude 

e 0.5° de longitude. A variável meteorológica utilizada foi a precipitação (mm/mês) para 

os climas do passado (1961-1990) e do futuro (2071-2100). 

Tabela 5.1- Matriz das simulações GCM/RCM realizadas no âmbito do projeto 

CLARIS-LPB. 

RCM GCM 

Clima 

Passado 

(1961-1990) 

Futuro 

Próximo 

(2011-2040) 

Futuro 

Distante 

(2071-2100) 

Rodada 

Contínua 

(1961-2100) 

Eta 

Chou et al. 

(2012) 

Pesquero 

et al. (2010) 

HadCM3 X X X  

RegCM3 

Pal et al. 

(2007) 

da Rocha 

et al. (2009) 

HadCM3 X X X  

REMO 

(Majewski, 

1991) 

(Semmler e 

Jacob, 

2004) 

EC5OM X X X  

Promes 

Sanchez et 

al. (2007) 

Domínguez 

et al. (2010) 

HadCM3    X 

LMDZ 
Sadourny et 

al. (1995) 

(Conil e Li 

2003) 

HadCM3    

 

X 

 

RCA 

Samuelsson 

et al. (2010) 

Samuelsson 

et al. (2011) 

EC5OM    X 
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5.2.4 Combinação das simulações (ensemble) 

5.2.4.1. Regressão Múltipla por Componentes Principais (RCP) 

A regressão linear múltipla (RLM) é uma técnica estatística que consiste em encontrar 

uma relação linear entre uma variável dependente e mais de uma variável independente, 

matematicamente o modelo é apresentado pela seguinte equação: 

𝑌 = 𝛽0+𝛽 𝑋  + 𝛽 𝑋 +⋯+ 𝛽𝑚𝑋𝑚 + 𝜀             (1) 

Sendo Yi a variável dependente; 𝑋 , 𝑋  e 𝑋𝑚 as variáveis independentes; 𝛽0 é o 

intercepto; e 
 
,
 

e 
𝑚
 são os coeficientes da regressão múltipla a serem estimados 

pelo método dos mínimos quadrados (Wilks, 2006); i é o erro. 

A dificuldade da RLM é encontrar os coeficientes 
𝑚
 que relacionam as variáveis 

independentes e a variável dependente. Para encontrar essa solução, reescrevemos a 

equação (1) tomando matriz-Y, como variável dependente, matriz-X como variável 

independente, Matriz-B como coeficientes 
𝑚

 e matriz-E de erros . 

𝑌 = [
𝑌 
⋮
𝑌 

],      𝑋 = [
1 𝑋  …  𝑋𝑚 
⋮ ⋮ ⋮
1 𝑋  …  𝑋𝑚 

],     𝐵 = [
𝛽0
⋮
𝛽 

],       𝐸 = [

𝜀 
⋮
𝜀 
] 

Reescrevendo na forma matricial, temos: 

[

𝑌1
⋮
𝑌 

] = [
1 𝑋11 …   𝑋 1
⋮ ⋮ ⋮
1 𝑋1 …   𝑋  

].  [
𝛽0
⋮
𝛽 

]+   [

𝜀 
⋮
𝜀 
] 

Multiplicando a matriz-X por matriz-B e somando com o -matriz, obtemos a seguinte 

equação em forma de matriz: 

Y=XB+                  (2) 

O método dos mínimos quadrados é usado para encontrar os coeficientes da RLM, com 

a condição de que a soma dos quadrados dos erros seja mínimo (Martens,1992; Roggo 

et al., 2007).  Isolando o erro em (1), tem-se: 

𝑌  (𝛽0+𝛽1𝑋1 
+ 𝛽

2
𝑋2 + ⋯+ 𝛽 𝑋  ) = 𝜀                   (3) 

Em seguida, a soma dos quadrados dos erros (SQE: mostrado em (4) e na forma de uma 

matriz (5) é minimizada através da derivada com respeito à matriz-B igualando à zero, 
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mostrado em (6)). Ao isolar a matriz-B (passo não mostrado), tem-se a solução de RLM 

em (7).  

  𝐸 = ∑(𝑌  (𝛽0+𝛽 𝑋  + 𝛽 𝑋 +⋯+ 𝛽𝑚𝑋𝑚 ))
 
                (4) 

                  (5) 

 (   )

  
=0                              (6) 

𝐵 = [𝑋 𝑋]  𝑋 𝑌                 (7) 

Um possível obstáculo para encontrar a solução de (7) é que a matriz X
T
X não pode ser 

invertida. Em outras palavras, ela pode ser uma matriz singular, onde algumas variáveis 

preditores são combinações lineares de outro, para que haja uma correlação entre as 

variáveis independentes. Quando isto acontece, há multicolinearidade e não existe um 

único estimador dos mínimos quadrados para os parâmetros. Para a aplicação do 

modelo linear é necessário que as variáveis independentes não possuam colinearidade. 

Não é o caso da precipitação simulada com os diferentes RCM (variáveis 

independentes). E, portanto, a estimativa dos parâmetros pode ser erroneamente 

interpretada (Leahy, 2000).  

Para solucionar este problema, utilizam-se as Componentes Principais (CP). A CP reduz 

o número de variáveis independentes e ao mesmo tempo gera um conjunto de funções 

ortogonais que evitam o problema de multicolinearidade, e por este motivo, não 

descarta-se nenhuma CP. Desta forma, as CP das variáveis explicativas são um novo 

conjunto de variáveis que trazem as mesmas informações das variáveis originais, mas 

não correlacionadas (Lee et al., 2012).  

A utilização da CP para ajustar um modelo RLM foi sugerida a princípio por Kendall, 

1957. Para este procedimento, o primeiro passo é encontrar as CP da matriz-Z, ou seja, a 

matriz de preditores de variáveis X, dada pela seguinte relação: 

𝑍 = 𝑃′𝑋                (8) 

𝑃′ é a matriz ortogonal de dimensão m × m (em que m é a número de variáveis 

preditores), constituído por vetores próprios da matriz de covariância ou matriz de 

correlação X. Então, reescrevendo a equação (2) e (7), temos: 

Y=ZB+                  (9) 

𝐵 = [𝑍 𝑍]  𝑍 𝑌              (10) 
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O segundo passo é encontrar a matriz-P, com os pesos de cada simulação, e a matriz-B, 

com os coeficientes de regressão, de forma que a regressão do modelo é calibrada e 

assim, esta matriz deve ser utilizada como ajuste para nova previsão (ensemble). Os 

autovetores da matriz-P que fornecem os pesos de cada variável são usados como 

preditores para encontrar a nova matriz de CP (Znova) de novas simulações (Xnova), dada 

por: 

𝑍  𝑣𝑎 = 𝑃
′𝑋  𝑣𝑎                         (11) 

E por fim, o terceiro passo é encontrar as CP utilizando o coeficiente da matriz-B, e 

então, o conjunto de predição (Zprev) obtido pela seguinte relação: 

𝑍𝑝𝑟𝑒𝑣 = 𝑍  𝑣𝑎𝐵                         (12) 

Segundo (Wilks, 2006) para validação da RLM é necessário satisfazer os seguintes 

pressupostos: i) os resíduos devem apresentar distribuição aleatória em torno da média 

zero (homocedasticidade), ii) os resíduos devem ter uma distribuição normal, e iii) a 

variância deve ser homogênea.  

5.2.4.2. Combinação Convexa (Média ponderada) 

Este método visa a redução do EQM das simulações combinadas, através da 

distribuição de pesos para cada simulação. Portanto, simulações com erros quadráticos 

médios menores têm pesos maiores, pois serão ponderadas pelo seu inverso (Phillips et 

al., 1992, Paiva et al.,2008).  

O EQM é definido pela soma dos quadrados das diferenças entre resultados simulados 

previstos e as observações:  

2

1

)(
1

o

N

i

s PP
n

EQM 


                         (13) 

Sendo que, Po é o dado observado e Ps corresponde aos dados simulados. 

Para obter a média ponderada, é preciso aplicar a equação abaixo: 

i. O somatório dos pesos de cada previsão:  

   

                (14)  
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ii. O somatório da ponderação, dado pelo inverso do EQM de cada modelo: 

6211

1
...

111

MMM

N

i Mi EQMEQMEQMEQM




                                 (15)                          

Portanto, a média ponderada ( ̅ ) é dada por: 
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                       (16)                                                

Sendo N o numéro de observações, Mi previsão dos modelos, com i = 1,2,...,6. 

5.2.5. Medidas Estatísticas para avaliar o desempenho do ensemble 

Várias medidas de desempenho podem ser usadas para comparar resultados e seus erros 

associados entre variáveis observadas e simuladas/previstas. Nesse estudo, avaliou-se o 

desempenho das técnicas de combinar modelos a partir dos dados mensais de 

precipitação do GPCC no clima passado (1961 a 1990) com as combinações por 

Componentes Principais (C.RCP) e Convexa (C.EQM). A comparação das técnicas foi 

por meio do boxplot, que permite analisar a simetria dos dados, sua dispersão e a 

existência ou não de outliers, sendo especialmente adequado para a comparação de dois 

ou mais conjuntos de dados correspondentes às categorias de uma variável quantitativa, 

neste caso, a precipitação. A seguir, detalhes dos índices utilizados neste estudo. 

i. Razão dos desvios-padrão (
    

    
) 

Uma maior semelhança entre os desvios padrão é representada por uma razão mais 

próxima da unidade. Dado pela seguinte equação: 

               (17) 

               (18) 

           

     (19) 

Sendo que: Po é o dado observado, �̅�  é a média dos dados observados, Ps corresponde 

aos dados simulados das combinações (C.EQM e C.RCP) e �̅�  corresponde ao valor 

médio da série simuladas das combinações. 
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ii. Raiz quadrada do erro médio quadrático (RMSE) 

Fornece informações sobre o desempenho do modelo, quanto menor o seu valor, mais 

baixo é a dispersão de dados.  

 

 

Sendo que: Po é o dado observado e Ps corresponde aos dados simulados das 

combinações (C.EQM e C.RCP). 

iii. Correlação de Pearson (𝒓𝑷) 

Esta medida avalia o grau de correlação linear entre duas variáveis. Os valores dos 

coeficientes de correlação encontrados foram classificados seguindo a metodologia de 

Hopkins (2009), como mostra a (Tabela 5.2). Em seguida, calculamos a significância 

estatística por meio do teste F adotando ser significante ao nível de 5%.  

 

 

 

Sendo que: Poi é o dado observado, �̅�   é a média dos dados observados, Psi corresponde 

aos dados simulados das combinações (C.EQM e C.RCP) e �̅�   corresponde ao valor 

médio da série simuladas das combinações.  

Tabela 5.2 – Classificação das correlações de acordo com o coeficiente de correlação 

seguindo a metodologia de Hopkins (2009). 

Coeficiente de Correlação (rp)
 

Correlação 

      0|  0.01 Muito baixa 

0.1| 0.3 Baixa 

0.3|  0.5 Moderada 

0.5| 0.7 Alta 

0.7| 0.9 Muito Alta 

0.9|  1.0 Quase perfeita 

   

 

iv. Índice de Concordância Willmott (d) 

O índice está relacionado ao afastamento dos valores estimados em relação aos 

observados, variando de 0 (nenhuma concordância) à 1 (concordância perfeita), sendo 

determinado por: 

Fonte: Hopkins (2009) 
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Sendo que: Poi é o dado observado, �̅�   é a média dos dados observados, Psi corresponde 

aos dados simulados das combinações (C.EQM e C.RCP) e �̅�   corresponde ao valor 

médio da série simuladas das combinações.  

5.3. Resultados 

5.3.1 Climatologia 

A Figura 5.2 mostra o gráfico de boxplot da precipitação mensal no período de (1961-

1990) para as três regiões de estudo. Percebe-se que na região da AMZ (Figura 5.2a), os 

meses de maior precipitação concentram-se no período de dezembro a março, e menor 

precipitação no período de junho a setembro. Os meses de abril e outubro são meses de 

transição entre um regime e outro. Ressalta-se ainda, que há presença de outliers 

(extremos secos) nos meses de janeiro e fevereiro, sugerindo que existe uma 

variabilidade espacial no período úmido. Devido a sua grande extensão territorial, esta 

região apresenta diferentes características meteorológicas e climáticas. Essas diferenças 

estão relacionadas a efeitos topográficos e à atuação de sistemas meteorológicos que 

atuam em diferentes escalas de tempo.  

Na região semiárida do NEB (Figura 5.2b), os meses com maiores valores de 

precipitação são observados entre fevereiro e maio e com menores valores de junho a 

setembro. Além disso, percebe-se a presença de outliers (extremos úmidos) no período 

chuvoso, sugerindo variabilidade espacial neste período. No entanto, no mês de junho 

nota-se também um valor extremo úmido. Como a região semiárida do NEB localiza em 

parte, mais próxima ao equador e ao oceano, recebe influência de sistemas 

meteorológicos, além de serem influenciadas pela temperatura da superfície do mar 

(TSM). Portanto, a atuação destes diferentes sistemas implica em diferentes regimes de 

precipitação.  

A Figura 5.2c mostra a distribuição mensal para a região LPB.  Esta região tem um 

ciclo mensal bem definido, isto é, maiores quantidades de precipitação concentram-se 

nos meses de novembro a março, enquanto que os menores são notórios, 

principalmente, no inverno. Normalmente, o período chuvoso é afetado pela Zona de 
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Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e também pelos sistemas transientes, que é 

responsável por quantidades excessivas de precipitação. Observa-se ainda, outliers 

(extremo úmido) no final do outono e inverno (mês seco) e em dezembro (mês 

chuvoso). 

  

 

Figura 5.2. Climatologia mensal da precipitação dos dados observados (GPCC) para as 

regiões da Amazônia (a), Nordeste (b) e Bacia do Prata (c) no período de (1961-1990). 

5.3.2. Modelo de Regressão via Componentes Principais 

A análise é realizada em duas fases. Na primeira fase, utiliza-se como variável resposta 

a precipitação mensal do GPCC. A precipitação simulada por seis RCM (Eta, RegCM3, 

Promes, RCA, LMDZ e REMO) são, portanto, as variáveis independentes para cada  

região de análise. A partir disto, encontra-se o modelo de regressão via componentes 

principais (RCP). Nessa etapa, são encontradas seis componentes principais (CP) 

mensais como mostra a Tabela 5.3. Os resíduos versus valores ajustados mensais 

a. b. 

c. 
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atendem ao pressuposto de homocedasticidade, ou seja, a propriedade das duas 

variáveis possui a mesma variância, em ambos os climas e regiões (não mostrado), 

assim como ao QQ-plot mensal (não mostrado), os quantiles dos resíduos versus a 

distribuição normal indicam que em todas as regiões há normalidade dos resíduos. 

Desta forma, os dados utilizados ajustam-se ao modelo de regressão linear múltipla 

(RLM) por CP. 

A importância de uma CP é avaliada por meio da sua contribuição, isto é, pela 

proporção da variância total explicada pelo componente. Na região da AMZ, observa-se 

que a CP3 explica 71% no mês de maio e de 86% em novembro na mesma CP3 (Tabela 

5.3). O menor valor coincide com o período de seca (sem grande atividade convectiva) e 

em novembro (maior valor), com chuvas ou forte atividade convectiva na região 

Amazônica. Na região do NEB a CP3 explica em dois meses (março e julho) 73% e 

86% em junho, respectivamente. De forma que, no mês de março tem a atuação da Zona 

de Convergência Intertropical (ZCIT) como o principal mecanismo produtor de chuvas 

e em junho-julho tem-se atuação dos distúrbios ondulatórios de leste (DOL) nesta 

região. Diferente das outras regiões, a LPB precisa de menos CP para explicar 70% da 

variabilidade total dos dados, situação que está associada a maior variância (percentual) 

que cada CP representa sobre a variância total.  

Na segunda fase, utiliza-se como “variável resposta” o modelo RCP encontrado na fase 

anterior (clima passado), chamado de PAST a partir daqui. Esta escolha deve-se ao fato 

que esse modelo via RCP no clima passado estimou valores próximos ao observado, 

sendo hábil para comparação do modelo via RCP no clima futuro. Nessa fase, a 

precipitação simulada pelos seis RCM continua como sendo as variáveis independentes. 

Nota-se que para o clima futuro na AMZ (Tabela 5.4), a proporção acumulada da CP2 

explica 70% em dois meses (fevereiro e outubro) e de 73% em setembro. Ou seja, 70% 

no período chuvoso, como também no mês de transição (outubro) e 73% em setembro 

que é final da época seca nesta região. Na região do NEB, a CP2 explica 71% em junho 

e 73% em setembro. Igualmente, a CP2 explica 73% nos meses (junho e agosto) sobre a 

LPB. Em geral, observa-se uma maior variabilidade da precipitação em ambas as 

regiões, sugerindo uma maior variância percentual em que cada CP representa sobre a 

variância total.  

Comparando-se o clima passado (Tabela 5.3) com o futuro (Tabela 5.4), nota-se de 

maneira geral, há aumento e redução substancial na variância total no clima futuro nos 
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diferentes meses e regiões. Indicando que esse aumento e redução da variância no clima 

futuro podem contribuir para ocorrência de eventos extremos úmidos e/ou secos nas 

diferentes regiões. 

Tabela 5.3 - Proporção de variância e acumulativa para as três regiões de estudo de 

cada componente principal (CP) com dados observados do GPCC no clima do passado 

(1961-1990).  

 

 

A
M

Z
 

 CLIMA PASSADO 

 Proporção de Variância  Proporção Acumulativa 

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6  CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

Janeiro 0.33 0.25 0.17 0.12 0.08 0.04  0.33 0.58 0.75 0.87 0.96 1.00 

Fevereiro 0.34 0.30 0.17 0.10 0.06 0.02  0.34 0.64 0.81 0.92 0.98 1.00 

Março 0.36 0.24 0.18 0.13 0.06 0.03  0.36 0.60 0.79 0.92 0.97 1.00 

Abril 0.31 0.27 0.19 0.11 0.08 0.03  0.31 0.59 0.77 0.88 0.97 1.00 

Maio 0.32 0.21 0.18 0.15 0.11 0.03  0.32 0.53 0.71 0.86 0.97 1.00 

Junho 0.37 0.21 0.17 0.12 0.09 0.04  0.37 0.58 0.75 0.86 0.96 1.00 

Julho 0.31 0.26 0.17 0.12 0.10 0.04  0.31 0.56 0.74 0.86 0.96 1.00 

Agosto 0.43 0.20 0.16 0.11 0.07 0.03  0.43 0.63 0.79 0.90 0.97 1.00 

Setembro 0.36 0.28 0.15 0.11 0.08 0.03  0.36 0.64 0.79 0.90 0.97 1.00 

Outubro 0.39 0.29 0.16 0.08 0.07 0.01  0.39 0.68 0.84 0.92 0.99 1.00 

Novembro 0.40 0.26 0.20 0.07 0.05 0.02  0.40 0.66 0.86 0.93 0.98 1.00 

Dezembro 0.39 0.18 0.17 0.15 0.07 0.04  0.39 0.57 0.74 0.89 0.96 1.00 

N
E

B
 

 Proporção de Variância  Proporção Acumulativa 

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6  CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

Janeiro 0.33 0.26 0.18 0.11 0.07 0.04  0.33 0.59 0.78 0.89 0.96 1.00 

Fevereiro 0.41 0.23 0.16 0.12 0.05 0.03  0.41 0.64 0.80 0.93 0.97 1.00 

Março 0.33 0.23 0.17 0.14 0.09 0.05  0.33 0.56 0.73 0.87 0.95 1.00 

Abril 0.34 0.29 0.15 0.09 0.08 0.05  0.34 0.62 0.78 0.87 0.95 1.00 

Maio 0.42 0.22 0.16 0.10 0.06 0.03  0.42 0.65 0.81 0.91 0.97 1.00 

Junho 0.41 0.26 0.18 0.07 0.05 0.02  0.41 0.68 0.86 0.93 0.98 1.00 

Julho 0.33 0.20 0.19 0.11 0.09 0.07  0.33 0.53 0.73 0.84 0.93 1.00 

Agosto 0.33 0.28 0.19 0.13 0.04 0.03  0.33 0.61 0.80 0.93 0.97 1.00 

Setembro 0.37 0.21 0.19 0.13 0.06 0.05  0.37 0.57 0.76 0.90 0.95 1.00 

Outubro 0.37 0.27 0.15 0.13 0.06 0.03  0.37 0.64 0.79 0.92 0.97 1.00 

Novembro 0.35 0.23 0.19 0.13 0.07 0.03  0.35 0.56 0.77 0.90 0.97 1.00 

Dezembro 0.36 0.26 0.16 0.11 0.07 0.04  0.36 0.62 0.78 0.89 0.96 1.00 

L
P

B
 

 Proporção de Variância  Proporção Acumulativa 

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6  CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

Janeiro 0.29 0.22 0.16 0.15 0.13 0.05  0.29 0.51 0.68 0.82 0.95 1.00 

Fevereiro 0.35 0.20 0.17 0.13 0.10 0.05  0.35 0.55 0.71 0.84 0.95 1.00 

Março 0.31 0.22 0.21 0.16 0.07 0.03  0.31 0.54 0.74 0.91 0.97 1.00 

Abril 0.37 0.26 0.17 0.14 0.05 0.02  0.37 0.62 0.79 0.93 0.98 1.00 

Maio 0.36 0.34 0.15 0.12 0.02 0.01  0.36 0.70 0.85 0.97 0.99 1.00 

Junho 0.36 0.31 0.18 0.10 0.04 0.01  0.36 0.67 0.84 0.95 0.99 1.00 

Julho 0.34 0.29 0.17 0.15 0.03 0.01  0.34 0.64 0.81 0.96 0.99 1.00 

Agosto 0.49 0.19 0.17 0.09 0.04 0.01  0.49 0.69 0.86 0.95 0.99 1.00 

Setembro 0.38 0.26 0.18 0.10 0.07 0.01  0.38 0.65 0.82 0.92 0.99 1.00 

Outubro 0.47 0.21 0.16 0.08 0.06 0.01  0.47 0.69 0.85 0.93 0.99 1.00 

Novembro 0.37 0.23 0.15 0.13 0.09 0.03  0.37 0.59 0.75 0.88 0.97 1.00 

Dezembro 0.43 0.22 0.16 0.10 0.06 0.03  0.43 0.66 0.82 0.91 0.97 1.00 
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Tabela 5.4 - Proporção de variância e acumulativa para as três regiões de estudo de 

cada componente principal (CP) com o modelo de regressão via CP do clima passado 

para o clima futuro (2071-2100). 

 

 

 

 

 

A
M

Z
 

 CLIMA FUTURO 

 Proporção de Variância  Proporção Acumulativa 

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6  CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

Janeiro 0.29 0.27 0.17 0.12 0.09 0.05  0.29 0.56 0.73 0.85 0.95 1.00 

Fevereiro 0.40 0.31 0.15 0.08 0.04 0.03  0.40 0.70 0.85 0.93 0.97 1.00 

Março 0.41 027 0.17 0.08 0.04 0.03  0.41 0.68 0.85 0.92 0.97 1.00 

Abril 0.38 0.26 0.15 0.11 0.06 0.05  0.38 0.64 0.78 0.89 0.95 1.00 

Maio 0.40 0.22 0.15 0.10 0.08 0.06  0.40 0.61 0.76 0.87 0.94 1.00 

Junho 0.34 0.28 0.16 0.11 0.06 0.04  0.34 0.63 0.78 0.90 0.96 1.00 

Julho 0.39 0.24 016 0.10 0.07 0.04  0.39 0.63 0.79 0.89 0.95 1.00 

Agosto 0.40 0.22 0.18 0.11 0.06 0.04  0.40 0.62 0.80 0.91 0.96 1.00 

Setembro 0.44 0.29 0.14 0.05 0.04 0.03  0.44 0.73 0.87 0.92 0.97 1.00 

Outubro 0.39 0.31 0.16 0.07 0.05 0.02  0.39 0.70 0.86 0.93 0.98 1.00 

Novembro 0.32 0.27 0.16 0.14 0.08 0.04  0.32 0.59 0.75 0.89 0.96 1.00 

Dezembro 0.33 0.21 0.17 0.15 0.09 0.05  0.33 0.53 0.70 0.86 0.95 1.00 

N
E

B
 

 Proporção de Variância  Proporção Acumulativa 

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6  CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

Janeiro 0.37 0.20 0.18 0.11 0.08 0.06  0.37 0.57 0.75 0.86 0.94 1.00 

Fevereiro 0.30 0.21 0.20 0.16 0.09 0.04  0.30 0.51 0.71 0.87 0.96 1.00 

Março 0.32 0.23 0.16 0.13 0.11 0.05  0.32 0.52 0.71 0.85 0.95 1.00 

Abril 0.34 0.25 0.14 0.12 0.10 0.05  0.34 0.59 0.72 0.85 0.95 1.00 

Maio 0.43 0.23 0.18 0.08 0.05 0.03  0.43 0.67 0.85 0.92 0.97 1.00 

Junho 0.48 0.23 0.17 0.08 0.03 0.01  0.48 0.71 0.88 0.96 0.99 1.00 

Julho 0.34 0.28 0.18 0.12 0.05 0.03  0.34 0.62 0.80 0.92 0.97 1.00 

Agosto 0.35 0.26 0.17 0.10 0.08 0.03  0.35 0.61 0.78 0.88 0.97 1.00 

Setembro 0.42 0.31 0.13 0.08 0.05 0.02  0.42 0.73 0.85 0.93 0.98 1.00 

Outubro 0.32 0.31 0.18 0.12 0.05 0.03  0.32 0.62 0.80 0.92 0.97 1.00 

Novembro 0.37 0.29 0.15 0.08 0.06 0.04  0.37 0.66 0.81 0.90 0.96 1.00 

Dezembro 0.37 0.28 0.17 0.08 0.07 0.03  0.37 0.65 0.82 0.90 0.97 1.00 

L
P

B
 

 Proporção de Variância  Proporção Acumulativa 

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6  CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

Janeiro 0.31 0.23 0.17 0.15 0.10 0.04  0.31 0.54 0.71 0.86 0.96 1.00 

Fevereiro 0.31 0.25 0.21 0.12 0.06 0.04  0.31 0.57 0.78 0.90 0.96 1.00 

Março 0.37 0.27 0.14 0.09 0.07 0.06  0.37 0.65 0.79 0.87 0.94 1.00 

Abril 0.41 0.20 0.16 0.15 0.05 0.03  0.41 0.61 0.77 0.92 0.97 1.00 

Maio 0.37 0.32 0.15 0.12 0.03 0.02  0.37 0.68 0.83 0.95 0.98 1.00 

Junho 0.46 0.27 0.15 0.09 0.02 0.01  0.46 0.73 0.88 0.97 0.99 1.00 

Julho 0.41 0.28 0.18 0.10 0.03 0.01  0.41 0.68 0.86 0.96 0.99 1.00 

Agosto 0.50 0.23 0.17 0.06 0.03 0.01  0.50 0.73 0.90 0.96 0.99 1.00 

Setembro 0.37 0.31 0.15 0.10 0.04 0.03  0.37 0.67 0.83 0.93 0.97 1.00 

Outubro 0.39 0.20 0.16 0.10 0.09 0.05  0.39 0.59 0.75 0.85 0.95 1.00 

Novembro 0.32 0.30 0.21 0.07 0.06 0.04  0.32 0.62 0.83 0.90 0.96 1.00 

Dezembro 0.34 0.31 0.16 0.11 0.05 0.03  0.34 0.65 0.81 0.92 0.97 1.00 
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5.3.3. Comparação das técnicas de combinação 

A comparação das duas técnicas (C.EQM e C.RCP) em representar a precipitação 

mensal é apresentada no gráfico de boxplots das (Figuras 5.3 a 5.8) nas diferentes 

regiões e climas. É importante frisar, que a combinação das simulações reduz a 

variabilidade e como consequência, o erro. 

A Figura 5.3 refere-se à região da AMZ para o clima passado. Nota-se que as duas 

técnicas consegue reduzir a variabilidade quando comparado com os dados observados. 

Comparando as duas técnicas de combinação com o GPCC, observa-se que a C.EQM 

subestimou a precipitação observada na maioria dos meses, com exceções dos meses de 

outubro, novembro e dezembro, onde a precipitação é superestimada. No entanto, as 

duas técnicas representam satisfatoriamente (com medianas semelhantes) em relação ao 

observado nos meses de inverno e final da primavera. Vale salientar, que os valores da 

C.RCP são ligeiramente menores do que os correspondentes C.EQM. E que, a C.RCP 

simula adequadamente os valores de precipitação próximos e/ou iguais ao observado. 

A partir disto, verifica-se na Tabela 5.5 que a correlação na C.EQM é menor em 

comparação a C.RCP. Em fevereiro, por exemplo, observa-se na C.EQM uma 

correlação linear negativa de -0.35, considerada uma correlação moderada (Tabela 5.2), 

porém esta correlação não é estatisticamente significativa ao nível de 5%, pois apresenta 

um p-valor de (0.222). Neste mesmo mês, nota-se uma correlação positiva de 0.62 na 

C.RCP e que é estatisticamente significante ao nível de 5%, com p-valor de (0.013). Isto 

significa que para este mês em questão, a C.EQM não apresenta dados consistentes e 

significativos ao nível de 95% de confiabilidade. Em setembro, um dos meses que as 

duas técnicas conseguem representar o valor observado (mediana semelhantes), 

verifica-se que a C.EQM mostra uma correlação positiva de 0.24 enquanto a C.RCP 

apresenta correlação positiva de 0.55, que são considerada baixa e moderada, 

respectivamente, de acordo com a Tabela 5.2. Em ambos os casos, as correlações foram 

estatisticamente significante ao nível de 5% (Tabela 5.5). As melhorias nas previsões da 

C.RCP são notáveis em todos os meses, mas principalmente nos meses de junho a 

outubro com menores valores de precipitação (Figura 5.2a, 5.3). 



 
 

110 
 

Região AMZ 

 

Figura 5.3. Comparação por meio do boxplot das técnicas de combinação (C.EQM) e (C.RCP) em estimar a precipitação mensal (mm) observada 

(GPCC) para a região AMZ no clima passado (1961-1990). 

 Clima Passado 
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Tabela 5.5 - Coeficiente de correlação e p-valor entre as técnicas de combinação e os dados observados (GPCC) no clima passado para todas as 

regiões do estudo. 

*Não significante ao nível de 5% 
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 Coeficiente de Correlação  P-valor 

 OBS × C.EQM  OBS × C.RCP  OBS × C.EQM  OBS × C.RCP 

 AMZ NEB LPB   AMZ NEB LPB  AMZ NEB LPB   AMZ NEB LPB 

Janeiro 0.00 -0.32 -0.36   0.64 0.55 0.68  0.001 0.001 <0.0005   0.018 0.008 0.042 

Fevereiro -0.35 -0.12 0.27   0.62 0.40 0.54  0.222* 0.009 0.12*   0.013 <0.0005 0.002 

Março 0.20 -0.14 -0.07   0.43 0.41 0.38  0.075* 0.008 0.005   <0.0005 <0.0005 0.0004 

Abril -0.01 -0.25 -0.14   0.30 0.43 0.29  0.002 <0.0005 <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005 

Maio 0.05 -0.18 -0.01   0.30 0.39 0.52  <0.0005 0.0022 <0.0005   <0.0005 <0.0005 0.0009 

Junho 0.06 0.03 -0.12   0.54 0.33 0.49  0.075* 0.02171 <0.0005   0.0014 <0.0005 0.0002 

Julho -0.05 0.17 -0.01   0.53 0.36 0.27  0.0001 <0.0005 <0.0005   0.001 <0.0005 <0.0005 

Agosto 0.23 0.09 -0.19   0.46 0.51 0.29  0.168* 0.059* 0.006   <0.0005 0.0004 <0.0005 

Setembro 0.24 -0.34 0.06   0.55 0.48 0.44  0.034 0.020 0.031   0.002 0.0002 <0.0005 

Outubro 0.01 0.15 0.28   0.53 0.40 0.38  0.412* 0.008 0.017   0.0010 <0.0005 <0.0005 

Novembro 0.16 0.02 -0.03   0.50 0.51 0.36  0.909* 0.022 <0.0005   0.0003 0.0005 <0.0005 

Dezembro -0.01 0.07 -0.27   0.31 0.49 0.35  0.0005 <0.0005 <0.0005   <0.0005 0.0003 <0.0005 
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Além disso, é interessante observar que as duas técnicas captam valores extremos (outliers) 

nos diferentes meses (Figura 5.3). A C.EQM capta extremos secos nos meses de março, 

outubro e dezembro e a C.RCP apenas no mês de outubro (mês de transição). Com relação a 

extremos úmidos, a C.EQM capta nos meses de março, abril e agosto e a C.RCP nos meses 

de junho e julho (inverno).  

Apesar da AMZ e NEB fazerem parte da região tropical, ambas têm respostas diferentes nas 

duas técnicas aplicadas. De um modo geral, a resposta da região do NEB converge para o 

observado apresentando um viés menor em comparação ao viés da AMZ, já que, a região da 

AMZ possui forte atividade convectiva, sendo assim, mais difícil de prever a precipitação 

nesta região. Isso é claramente observado na Figura 5.4, em que a região do NEB no clima 

passado, mostra que as técnicas representam adequadamente o observado (medianas 

semelhantes), sobretudo nos meses de junho a setembro que apresentam menores valores de 

precipitação (Figuras 5.2b, 5.4). As correlações para as duas técnicas de combinação (Tabela 

5.5) são estatisticamente significativas ao nível de 5% nestes meses com exceção no mês de 

agosto (p-valor = 0.059) para a C.EQM. Além disso, a C.EQM continua apresentando 

correlação de baixa magnitude e a C.RCP, correlação de moderada à forte magnitude. No 

que se refere aos outliers, a C.EQM capta mais extremos úmidos do que a C.RCP. Verifica-

se na C.EQM extremo úmido nos meses de maio, agosto, setembro outubro e novembro e na 

C.RCP nos meses de janeiro, outubro e dezembro. Com relação a extremos secos, a C.RCP 

capta mais que a C.EQM. Isto é, nos meses de janeiro, março, agosto, setembro e dezembro 

foram captados na C.RCP e apenas no mês de agosto na C.EQM. Demonstrando assim, que 

extremos úmidos foram captados mais pela C.EQM e os extremos secos pela C.RCP. 

Na região LPB, observa-se claramente (Figura 5.5) que a C.EQM subestima a precipitação 

observada (GPCC) em todos os meses. Enquanto a C.RCP tem um desempenho próximo ao 

observado, já que as medianas (mede a tendência central de um conjunto de dados) são 

próximas na maioria dos meses. As técnicas de combinação indicam ter uma menor 

variabilidade nos valores de precipitação quando comparado com o GPCC. As correlações 

apresentadas na C.EQM continuam de baixa à moderada magnitude, enquanto na C.RCP 

sugere correlação moderada à forte magnitude (Tabelas 5.2, 5.5). Verifica-se ainda nesta 

região, todos os meses obtiveram valores estatisticamente significativos ao nível de 5% nas 

duas combinações, com exceção em fevereiro na C.EQM (p-valor= 0.12).  
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Região NEB 

 

Figura 5.4. Como na Figura 5.3, mas para a região do NEB. 

  Clima Passado 
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Região LPB 

 

Figura 5.5. Como na Figura 5.3, mas para a região da LPB. 

 Clima Passado 
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Com respeito aos outliers captados pelas combinações na região LPB (Figura 5.5), é possível 

observar que a C.EQM captou extremos úmidos nos meses de abril e novembro, enquanto a 

C.RCP nos mês de outubro. Como também ocorrido na região do NEB, extremos secos 

foram captados mais na C.RCP, observado nos meses de março, abril, junho e julho e na 

C.EQM, apenas nos meses de junho e novembro. 

Para o clima futuro (Figuras 5.6, 5.7 e 5.8), as duas técnicas são comparadas com o modelo 

de regressão via RCP do clima passado, chamado de PAST como mencionado anteriormente. 

Nota-se que em todas as regiões do clima futuro, a técnica C.EQM tem dificuldade em 

reduzir a variabilidade quando comparado com o referencial (PAST), enquanto a C.RCP 

consegue reduzir a variabilidade e consequentemente o erro, como visto no clima passado.  

Na região da AMZ (Figura 5.6), observa-se que a C.EQM indica ser mais seco quando 

comparado com o clima passado em todos os meses, com exceção de novembro e dezembro 

(período de chuvas ou forte atividade convectiva na região Amazônica), que mostra ser mais 

úmido em relação ao passado. Vê-se ainda, que a C.EQM possui maior variabilidade nos 

valores da precipitação do que a C.RCP, isto é claramente observada no tamanho da caixa. 

Além disso, observam-se poucos extremos secos e úmidos nesta região. A C.EQM capta 

extremos úmidos nos meses de outubro e novembro (neste mês, também se observa dois 

extremos secos), enquanto a C.RCP capta extremos úmidos nos meses de janeiro e fevereiro, 

com extremo seco em janeiro. 

Para o NEB, a C.EQM também indica ser mais seco com relação ao passado na maioria dos 

meses, com exceção de dezembro, janeiro e fevereiro, em que a C.EQM mostra ser mais 

úmido (Figura 5.7). Em contrapartida, a C.RCP continua apresentando valores próximos ao 

PAST, como por exemplo, no mês de junho (com menores valores de precipitação). No que 

diz respeito à variabilidade dos dados, nota-se que a da C.EQM é maior em relação à C.RCP. 

Em relação aos outliers, a C.EQM mostra extremos úmidos nos meses de fevereiro, março, 

abril e setembro, enquanto a C.RCP apresenta extremo úmido em setembro e secos nos 

meses de abril, setembro e dezembro. 

Por fim, na região LPB (Figura 5.8), a C.EQM mostra uma região mais seca em relação ao 

passado em praticamente todos os meses, nos meses de outubro e novembro não apresentam 

uma diferença marcante. Enquanto a C.RCP continua com um bom desempenho quando 

considerado a mediana que são próximos na maioria dos meses com o referencial (PAST). 

Com relação à variação dos dados, nota-se que o PAST e a C.RCP estão bastante 

semelhantes e a C.EQM tem uma variação maior.  
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Região AMZ 

 

Figura 5.6. Boxplot da comparação do modelo de regressão via CP do clima passado (PAST) e as técnicas (C.EQM e C.RCP) para o clima futuro 

(2071-2100) na região AMZ. 
Clima Futuro 
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Região NEB 

 

Figura 5.7. Como na Figura 5.6, mas para a região do NEB. 
Clima Futuro 
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Região LPB 

 

Figura 5.8. Como na Figura 5.6, mas para a região da LPB. 

 Clima Futuro 
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5.3.4. Desempenho do ensemble 

5.3.4.1. Avaliação do RMSE  

As Figuras 5.9 a 5.11 mostram as medidas dos erros nas áreas indicadas da Figura 5.1 de 

janeiro a dezembro. Para simplificar a discussão, o RMSE das combinações por meio das 

técnicas de regressão múltipla por componentes principais é referido como (C.RCP) e a 

convexa por (C.EQM). De maneira geral, reduções no RMSE para as previsões com a C.RCP 

(curva tracejada) são particularmente notáveis em todas as regiões.  

Na região da AMZ (Figura 5.9), a previsão corrigida pela C.RCP apresenta nos meses de 

inverno e primavera resultados satisfatórios com valores de RMSE mensais abaixo de 40 

mm/mês. Na estação de verão e outono, permaneceram dentro do intervalo de 40 a 60 

mm/mês. As duas técnicas apresentam valores muito próximos nos meses de agosto, setembro 

e dezembro. Em geral, nos meses de verão (dezembro-janeiro-fevereiro) a C.RCP tornam-se 

ligeiramente abaixo da C.EQM, com anos atingindo valores de 50 mm/mês enquanto a 

C.EQM, mostra valores chegando a 80 mm/mês. De maneira geral, a combinação com a 

C.RCP em alguns meses específicos e anos isolados, mostra ser ligeiramente acima da 

C.EQM.  

Sobre o NEB (Figura 5.10), a técnica de C.RCP apresenta menor dispersão quando 

comparado com a C.EQM em praticamente todos os meses. Em abril, a C.RCP apresenta 

neste mês valor de RMSE maiores que a C.EQM nos anos de 1968, 1974 e 1980 e em maio, 

no ano de 1974 (Figura 5.10). As curvas de C.RCP e de C.EQM nos meses de inverno 

apresentam menores dispersões, variando de 0 a 22 mm/mês. Maiores erros da C.EQM ficam 

notáveis de dezembro a março na maioria dos anos, como observado no ano de 1981 um valor 

máximos em torno de 189 mm/mês no mês fevereiro. Observa-se ainda, que em ambas as 

técnicas a partir do final da primavera e verão, os valores de RMSE cresce substancialmente. 

Para a região LPB (Figura 5.11), considerada uma área de baixa-média previsibilidade 

climática, mostra de maneira geral, que a C.RCP tem uma melhoria considerável. No entanto, 

em alguns meses a C.RCP apresentam erros ligeiramente maiores do que os encontrados com 

a C.EQM (Figura 5.11), isto pode ser observado em alguns anos isolados. 
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Figura 5.9. Valores médios do RMSE sobre AMZ da combinação pela regressão múltipla por 

componentes principal (curva tracejada e indicada por C.RCP) e convexa (curva continua e 

indicada por C.EQM) para os meses de janeiro a dezembro durante 1961 a 1990. Unidades 

em mm/mês. 

Vê-se ainda, que em alguns anos, a C.EQM apresenta picos acima de 90 mm em praticamente 

todos os meses, com valor máximo de 161 mm, no ano de 1983 em maio (Figura 5.11). 

Enquanto a C.RCP mostra valores bem menores o que indica menor dispersão nesta previsão, 

com pico máximo ocorrido no ano de 1983, também em maio e em torno de 102 mm. Assim 

como as outras regiões, a C.RCP mostra que em anos isolados ocorrem picos acima de 60 

mm. O mês de setembro e outubro apresentam bons resultados, com menores erros que 

variam de 0 a 35 mm na C.RCP.  

Ressalta-se que nos meses de verão, os valores de RMSE são mais perturbados em ambas as 

técnicas, apresentando maior incerteza. Um dos motivos para este comportamento é a falta de 

uma parametrização física ajustada para as regiões de estudo, fazendo assim com que alguns 

dos fenômenos atmosféricos comuns no verão não sejam bem representados. 
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Figura 5.10. Como na Figura 5.9, mas para a região da NEB. 

 

Figura 5.11. Como na Figura 5.9, mas para a região da LPB. 
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5.3.4.2. Índices estatísticos 

A Tabela 5.6 apresenta os resultados dos índices estatísticos aplicados nesse estudo a fim de 

avaliar a acurácia das combinações (C.EQM e C.RCP) a partir do índice de concordância de 

Willmott (d), como também, realizou-se um teste adicional para se determinar a previsão mais 

realística dentro de um conjunto de simulações de um mesmo caso, com base na razão entre 

os desvios padrão (Tabela 5.6). 

Os maiores índices de concordância encontrados dentre as três regiões (Tabela 5.6) é 

observado na AMZ e LPB na C.RCP com valores de 0.76 e 0.73 (janeiro e fevereiro, 

respectivamente) para AMZ, e 0.78 em janeiro para LPB. Estes resultados corroboram com os 

encontrados na dispersão dos dados (Figuras 5.9 e 5.11), apresentando assim nestes meses, 

menores erros. É possível observar que na AMZ, os meses janeiro e fevereiro obtiveram 

valores oscilando de 0 a 40 mm/mês, enquanto a LPB apresenta menor dispersão, em torno de 

0 a 30 mm/mês nesta região. Desta forma, fica claro que a C.RCP apresenta melhor previsão 

corrigida, com índice d oscilando de 0.35 a 0.78 dentre as três regiões (Tabela 5.6). Enquanto 

que a previsão corrigida pela C.EQM mostra valores de 0.11 a 0.53 dentre as três regiões 

(Tabela 5.6), com maior concordância encontrada região AMZ em agosto de (d = 0.53). Outro 

exemplo interessante é que, na região LPB a C.RCP atinge o máximo d (d = 0.78) no mês de 

janeiro, muito próximo de 1.0, demonstrando à qualidade dos resultados e a confiabilidade 

destes, quando comparados dados da previsão corrigida com os dados observados. 

Observa-se que a C.EQM tem o menor índice de concordância quando comparado a C.RCP 

nas três regiões de estudo em praticamente todos os meses, pois a C.EQM foi penalizado pelo 

baixo coeficiente de correlação (Tabela 5.5), ou seja, não obteve bom desempenho por 

apresentar valores baixos. Contudo, a razão dos desvios padrão parece ter capturado maior 

acurácia na C.EQM do que a previsão corrigida pela C.RCP. Uma semelhança entre os 

desvios padrão é representada por uma razão mais próxima da unidade. Regionalmente, maior 

acurácia da C.EQM é captada na região da AMZ com valores oscilando de 0.45 a 0.98, 

seguido pela LPB com valores em torno de 0.32 a 0.74 e NEB apresentando valores entre 

0.23 e 0.70 (Tabela 5.6). Uma possível explicação é a C.EQM é realizada pelos erros 

quadráticos médios das simulações combinadas. 
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Tabela 5.6. Validação das combinações a partir dos seguintes índices estatísticos: índice de 

concordância de Willmott (adim) e a razão dos desvios padrão (adim) no clima passado. 

 

5.4. Discussão 

A partir do modelo de regressão via componentes principais (CP), observou-se dentre as três 

regiões avaliadas, que a região LPB obteve maior percentagem da variância total quando 

comparado com as demais regiões durante o clima passado, isto está associado a maior 

variância (percentual) que cada CP representa sobre a variância total. Uma possível 

explicação pode ser atribuída a maiores quantidades de sistemas atmosféricos como (frentes, 

ciclones, Complexos Convectivos de Mesoescala, etc.) devido à maior variabilidade nesta 

região. Na comparação do clima passado com o futuro, foi possível observar que há aumento 

e/ou redução substancial na variância explicativa no clima futuro nos diferentes meses e 

regiões. Indicando que esse aumento e redução da variância no clima futuro pode ser a 

explicação para ocorrência de eventos extremos úmidos e/ou secos nas diferentes regiões.  

Verificou-se ainda, que as duas regiões tropicais (AMZ e NEB) apresentaram diferentes 

respostas nas duas técnicas aplicadas no clima passado. A região do NEB apresentou respostas 

mais próximas do observado (GPCC), indicando que a convecção atmosférica domina as 

condições de tempo e clima na AMZ. De forma que, os RCM têm experimentado dificuldades 

em simular os efeitos dos processos convectivos em todas as regiões tropicais e, 

particularmente, em representar o ciclo diurno (Da Rocha et al., 2009; Biasutti et al., 2011; 

Santos e Silva, 2013). Pois, a região AMZ experimenta uma ampla gama de regimes 

convectivos e interações complexas entre a superfície e a atmosfera. 
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 Índice de concordância de Willmott (d)   .   

    
 (adim) 

  .   

    
 (adim) 

C.EQM × OBS C.RCP × OBS 

 AMZ NEB LPB AMZ NEB LPB AMZ NEB LPB AMZ NEB LPB 

Janeiro 0.42 0.27 0.35 0.76 0.68 0.78 0.53 0.52 0.38 0.64 0.55 0.68 

Fevereiro 0.17 0.33 0.52 0.73 0.53 0.67 0.79 0.61 0.74 0.62 0.40 0.54 

Março 0.48 0.32 0.40 0.54 0.52 0.54 0.71 0.60 0.58 0.43 0.41 0.51 

Abril 0.46 0.23 0.37 0.40 0.54 0.48 0.56 0.45 0.42 0.30 0.43 0.39 

Maio 0.41 0.27 0.39 0.36 0.52 0.64 0.45 0.55 0.44 0.30 0.39 0.52 

Junho 0.35 0.41 0.31 0.65 0.41 0.60 0.71 0.65 0.47 0.54 0.33 0.49 

Julho 0.36 0.33 0.39 0.66 0.47 0.35 0.47 0.23 0.44 0.53 0.36 0.27 

Agosto 0.53 0.42 0.32 0.59 0.63 0.40 0.77 0.70 0.59 0.46 0.51 0.29 

Setembro 0.53 0.11 0.42 0.68 0.59 0.56 0.67 0.64 0.66 0.55 0.48 0.43 

Outubro 0.41 0.49 0.51 0.65 0.52 0.49 0.86 0.60 0.63 0.53 0.40 0.38 

Novembro 0.42 0.39 0.32 0.61 0.61 0.47 0.98 0.65 0.32 0.50 0.51 0.36 

Dezembro 0.36 0.39 0.31 0.39 0.60 0.45 0.51 0.45 0.37 0.31 0.49 0.35 
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Na comparação das duas técnicas de combinação, a C.RCP foi mais confiável em representar 

a precipitação nas diferentes regiões, pois além dos valores mostrarem ser próximo ao 

observado, a técnica apresentou coeficiente de correlação de magnitude de moderada à forte e 

foram estatisticamente significativas ao nível de 5% em praticamente todos os meses nas 

diferentes regiões do clima passado. Isto ocorre porque na C.RCP, os dados são 

primeiramente submetidos a uma análise de ACP e os escores são usados para realizar a 

predição, resultando assim, em uma técnica robusta, pois se aproxima muito de uma regressão 

multilinear tradicional (Sancevero et al., 2008), já que, este método pode eliminar os efeitos 

dos vieses nas previsões (Jeong e Kim, 2009).  

Em relação ao desempenho das combinações, observou-se por meio dos valores médios do 

RMSE, uma melhoria na utilização da C.RCP sobre regiões de baixa e/ou média 

previsibilidade climática, apesar de poucas e em meses isolados são considerados grandes 

avanços no desenvolvimento de estudos do clima. Em áreas consideradas de alta 

previsibilidade climática, essas poucas melhorias podem não ser tão satisfatórias como sobre 

as áreas de baixa e/ou média previsibilidade climática. Misra, 2006 discutiu que a previsão de 

chuva entre Fevereiro-Abril, sobre o NEB, depende da anomalia de TSM sobre o Atlântico 

tropical. As maiores falhas na previsão de chuva ocorrem quando as anomalias de TSM, sobre 

o Atlântico tropical norte, são grandes e não correlacionadas com os padrões de anomalia 

sobre o Oceano Pacífico leste.  

Os índices estatísticos avaliados nas previsões corrigidas mostraram que as duas combinações 

apresentaram comportamento inverso. A C.RCP apresentou nas diferentes regiões de estudo, 

maiores índices de concordância com coeficiente de correlação de moderada à forte ao nível 

de 95% de confiança, mas com valores relativamente baixos na razão dos desvios padrão. O 

inverso acontece na C.EQM, por esta razão, erros devem ser descriminados. Willmott, 1982 

cita que entre medidas e simulações, os erros aleatórios diminuem a “precisão” e os erros 

sistemáticos diminuem a “exatidão”. Para validação, segundo Willmott, 1982 o RMSE é a 

melhor medida de desempenho de modelos, pois este é considerado como critério refinado na 

avaliação. Isto significa dizer, que neste estudo a C.RCP foi a melhor combinação, pois 

apresentou menores dispersões (erros) e, portanto, maior qualidade nos valores estimados. 

Combinações de simulações foram realizadas por alguns autores como (Christensen et al., 

2010; Rozante et al., 2014; Da Silva e Silva, 2014), na qual enfatizaram que técnicas 
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estatísticas em combinar várias previsões diferentes proporciona melhorias significativas. No 

estudo de Christensen et al., 2010, os autores escolheram diferentes métricas (aspectos em 

reproduzir os padrões de circulação de grande escala, distribuições diárias de temperatura e 

precipitação) para gerar pesos aos RCM. Os resultados mostraram que nem todos os aspectos 

da qualidade do modelo foram capturados pela ponderação e concluíram que o uso de pesos 

do modelo foi sensível ao processo e mostrou sensibilidades diferentes para as métricas 

selecionadas. Em Rozante et al., 2014, os autores removeram os vieses dos modelos na 

técnica de C.EQM para melhorar a qualidade da previsão. Os autores verificaram que o 

método aplicado consegue capturar os padrões de precipitação, porém os autores observaram 

uma tendência em subestimar as precipitações intensas e aumentar a área de ocorrência de 

precipitações fracas.  

Semelhante ao nosso estudo, Da Silva e Silva, 2014 compararam duas técnicas de combinar 

modelos: a média aritmética e a C.RCP. Os autores identificaram que a C.RCP proporcionou 

uma previsão mais realista em termos de média da precipitação diária. Comparando os nossos 

resultados da C.RCP com o este estudo, observa-se que a variância (percentual) que cada CP 

representa sobre a variância total do estudo de Da Silva e Silva, 2014 foi substancialmente 

maior em ambas as regiões (AMZ e NEB), quando comparado ao nosso estudo.  

5.5. Conclusão 

Neste estudo, objetivamos aplicar duas técnicas robustas de combinações lineares da 

precipitação simulada a partir de seis modelos climáticos regionais (RCM) sobre três regiões 

da AS: AMZ, NEB e LPB para o clima do passado (1961-1990) e do futuro (2071-2100). Já 

que, a metodologia aplicada neste estudo é escassa na previsão climática. Pois muitos dos 

estudos têm quantificado o conjunto de RCM com a simples média aritmética.  

Uma vantagem significativa nos métodos de combinação foi à capacidade em capturar 

eventos extremos (outliers) para as regiões de estudo. De maneira geral, foi observado que a 

C.EQM captura mais extremos úmidos, enquanto a C.RCP consegue captar mais extremos 

secos, nas três regiões estudas e climas. O conhecimento destes eventos extremos é de grande 

importância, já que a previsão destes eventos serve de alerta quanto às medidas de prevenção da 

Defesa Civil, infraestrutura urbana, construção civil, transporte e saúde.  

Na comparação das técnicas de combinação, foi possível observar que a C.RCP obteve como 

resultado, uma previsão mais acurada em relação à C.EQM, em todas as regiões e climas. 
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Viu-se ainda, que C.EQM de modo geral, subestimou a precipitação no clima passado e 

indicou no clima futuro, regiões mais seca quando comparado com o clima passado.  

Ressalta-se que a metodologia aqui utilizada pode ser usada para um número qualquer de 

simulações para uma previsão por conjunto. No entanto, estudos ainda são necessários, pois 

erros e incertezas na previsão climática sempre vão existir, devido a várias fontes de erros 

presentes nas simulações, como por exemplo, as condições iniciais dos modelos.  
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CAPITULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em uma primeira etapa do nosso estudo, foi avaliado o fluxo de umidade integrado 

verticalmente para três regiões da AS nos clima do passado (1961-1990) e do futuro (2071-

2100), durante DJF e JJA, utilizando diferentes RCM do projeto CLARIS, bem como foi 

discutido a capacidade e limitações dos modelos para simular a precipitação sazonal no 

período passado. 

De maneira geral, os modelos regionais mostraram erros (superestimação/subestimação da 

precipitação observada) no clima passado. No clima futuro, foi observado que a maioria dos 

RCM simulou redução na precipitação nas regiões tropicais (AMZ e NEB). Esse 

comportamento pode estar associado ao aumento da forçante radiativa que altera o balanço de 

energia à superfície e, assim, influencia na convecção. Como também, a redução projetada da 

precipitação parece estar ligada ao aquecimento anômalo no tropical do Atlântico Norte (Cox 

et al., 2008; Good et al., 2008; Silva et al., 2011) 

Em relação ao transporte de umidade ao longo das bordas laterais das regiões, constatou-se 

que a componente de leste transporta umidade para as regiões em ambas as estações, 

intensificando no clima futuro. Esse transporte intenso da umidade é devido os ventos alísios 

sobre o Atlântico Tropical. Semelhantemente, a componente de oeste contribuiu durante DJF 

na região LPB, devido ao fluxo de noroeste-sudeste do sul da Amazônia. Ainda sobre o clima 

futuro, os fluxos laterais de umidade se intensificam e uma possível explicação para isso é que 

a atmosfera pode ficar mais  quente e dispondo de mais energia, aumentam os contrastes 

(atmosfera mais  dinâmica) fazendo que o escoamento acelere no clima futuro.  

Em consequência disto, os RCM simularam aumento na convergência de umidade no clima 

futuro para as três regiões do estudo, porém com maior intensidade nas regiões tropicais 

(AMZ e NEB). Uma possível explicação pode ser atribuída ao aquecimento global, que tem 

influência no transporte de umidade da atmosfera na AS (Soares e Marengo, 2009). Isto pode 

ser explicado a partir da Temperatura da Superfície do mar (TSM), que provavelmente no 

clima futuro ficam mais quentes, aquecendo também o clima, a evaporação dos oceanos 

aumenta e consequentemente, tem-se maior quantidade de vapor d’água. Estes aumentos da 

convergência de umidade também foi observado em Soares e Marengo (2009), bem como 

Satyamurty et al., (2013), onde mostraram que a convergência do fluxo de umidade é um 
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fator importante para a precipitação sazonal e anual. De tal forma, que em regiões tropicais 

dispõe de bastante umidade, mas esta pode estar retida na atmosfera, pois uma possível 

explicação pode ser devido à falta de mecanismos dinâmicos ou termodinâmicos suficientes 

para a formação de nuvens e consequentemente, ocorrência de precipitação. 

Com isso, a mudança na convergência de umidade no clima futuro pode afetar a população 

que vive nestas regiões. Evidências científicas apontam para o fato de que as mudanças 

climáticas representam um sério risco para os recursos de água no Brasil. Não só as mudanças 

do clima futuras representam risco, mas a variabilidade climática também (Marengo et al., 

2010). Na Amazônia, os problemas são associados a uma possível perda de biodiversidade e 

impactos no ciclo hidrológico que, em longo prazo, podem aumentar o risco de extremos de 

chuva no Sul do Brasil, como consequência de mudanças no padrão de transporte de umidade 

atmosférica da Amazônia até o Sul do Brasil (Marengo, 2008).  

Na segunda parte do estudo, foram aplicadas duas técnicas estatísticas a fim de aperfeiçoar a 

previsão a partir da combinação de RCM para a variável precipitação, por meio das técnicas 

de: i. Regressão por componentes principais (C.RCP) e ii. Combinação convexa (C.EQM) 

para três áreas da AS: Amazônia (AMZ), Nordeste do Brasil (NEB) e Bacia do Prata (LPB) 

nos climas do passado (1961-1990) e do futuro (2071-2100).  

Foi verificado que as duas regiões tropicais AMZ e NEB apresentaram diferentes respostas 

nas duas técnicas de combinações aplicadas. Sendo que, o NEB apresentou respostas mais 

próximas do observado (GPCC) no clima passado. Situação que pode estar associada à 

convecção atmosférica que domina as condições de tempo e clima na AMZ. E por isto, os 

RCM têm experimentado dificuldades em simular os efeitos dos processos convectivos em 

todas as regiões tropicais (Da Rocha et al., 2009; Biasutti et al., 2011; Santos e Silva, 2013). 

Na comparação das duas técnicas de combinação, a C.RCP foi mais confiável em representar 

a precipitação nas diferentes regiões do que a C.EQM, porque além dos valores mostrarem ser 

próximo ao observado, a técnica C.RCP apresentou coeficiente de correlação de magnitude de 

moderada à forte, os quais foram estatisticamente significativos ao nível de 5% em todos os 

meses nas diferentes regiões do clima passado. Vale ressaltar, que na C.RCP os dados foram 

primeiramente submetidos a uma análise de ACP e os escores foram usados para realizar a 

predição.  
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De maneira geral, as técnicas de combinação aqui utilizadas mostraram ser eficazes e de suma 

importância para previsões mais acuradas. Mas principalmente a C.RCP, obteve melhor 

previsão corrigida, pois apresentou menores dispersões (erros) nas regiões estudadas. Assim, 

enfatizando que as técnicas aqui estudadas são superiores a simples média aritmética. 

Destaca-se que os objetivos específicos foram alcançados e, diante dos resultados obtidos, foi 

possível chegar às seguintes conclusões: 

 No clima passado foram observados alguns erros de (superestimação/subestimação da 

precipitação) nos RCM, como esperado em qualquer modelo numérico;  

 Em relação ao clima futuro, a maioria dos RCM indica redução da precipitação sobre 

regiões tropicais (AMZ e NEB) e aumento na região LPB; 

 Observou-se ainda, que a convergência de umidade no clima futuro foi mais intensa 

que o clima passado, indicando que o aquecimento global tem influência no transporte 

de umidade da atmosfera na AS (Soares e Marengo, 2009); 

 A comparação entre as reanálises (ERA-40) e as simulações (RCM) no clima passado 

foi de grande importância, pois mostrou que o projeto CLARIS tem dados de alta 

qualidade para América do Sul. No geral, os RCM apresentaram desempenho credível 

na simulação de fluxos de umidade, em que os valores simulados foram próximos e ou 

iguais as reanálises nas regiões estudadas; 

 Os métodos de combinação foram eficientes em capturar eventos extremos (outliers) 

para as regiões de estudo. De maneira geral, foi observado que a C.EQM consegue 

capturar mais extremos úmidos, enquanto a C.RCP consegue captar mais extremos 

secos, nas três regiões estudas e climas;   

 Em relação ao desempenho das combinações, observou-se por meio dos valores 

médios do RMSE, uma melhoria na utilização da C.RCP sobre regiões de baixa e/ou 

média previsibilidade climática, apesar de poucas e em meses isolados são 

considerados grandes avanços no desenvolvimento de estudos do clima. 

Os resultados obtidos nesta tese levam a sugerir propostas para trabalhos futuros, conforme 

listado a seguir: 

 Comparar o método de combinação via RCP com diferentes técnicas de previsão, 

utilizando os diferentes RCM do CLARIS; 
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 Aplicar outras medidas de acuracidade para avaliação da qualidade preditiva, como 

Mean Absolute Error (MAE), Mean Squared Error (MSE), Mean Absolute 

Percentage Error (MAPE), Mean Absolute Scaled Error (MASE). 

 Determinar a taxa de precipitação devido aos fatores externos e locais sobre a América 

do Sul por meio de um modelo simplificado de precipitação gerada pela advecção 

horizontal de vapor de água proveniente de regiões adjacentes a uma determinada região 

de controle, utilizando o método de Brubaker et al., 1993. Nesse esquema será calculada a 

taxa de precipitação de origem externa devido à umidade proveniente de cada uma das 

regiões nas quatro fronteiras (norte, sul, leste e oeste) com a mesma área da região de 

controle, utilizando dados dos diferentes RCM do CLARIS e com intuito de comparação as 

reanálises do ERA-40.  
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ABSTRACT 

The goal this research is to analyze the vertically integrated moisture flow during summer and winter 

over South America using the RegCM3 regional model to different climates, that is, past (1961-1990), 

present (1991-2008) and future (2071-2100). The results are analyzed in three areas of South America: 

Amazon (AMZ), Northeast Brazil (NEB) and the La Plata Basin (LPB). In general, it is observed that 

the average flow of the AMZ and NEB provides most of the water vapor on the east edge, thus 

suggesting that the contributions of the trade winds from north and south Atlantic are equally 

important for the entry of moisture during the summer and winter. Emphasizing that these two regions, 

AMZ and NEB, have higher moisture transport in future climate at both seasons, that is, in the summer 

of AMZ, moisture transport on climate past and present, were 69% and 39% smaller than the future 

climate, respectively. In the winter, the climate of the past and present were 50% and 37% lower than 

the future climate, respectively. In the region of NEB, these differences were small in summer because 

of the moisture transport of the past and present climate was approximately 38% and 9% smaller than 

the future climate, while in winter, these differences increased, that is, the climate past and present 

were 15% and 22% smaller than the future climate, respectively. During the summer in the LPB the 

moisture transport that arrives this basin is through a flow out of the west and south edges of AMZ and 

heads towards the edges west and/or north of the LPB, suggesting a configuration of the Low Level 

Jet, as it is known in transporting moisture from the Amazon Basin to southern Brazil, northern 

Argentina, Paraguay and Uruguay, thus indicating the humid region this season. This pattern is 

observed in the three summer climates with moisture convergence of the 95 units in past climate 

against 90 and 79 units in the present and future climate, respectively. However, this flow reverses 

direction in winter, indicating the presence of a monsoon climate in South America this way, the entry 

of cool and dry air from the middle latitudes weakens the moisture transport at low levels, and so little 

moisture arriving at LPB, providing a dry condition during winter. Thus confirming that the moisture 

convergence decreases considerably this season with values in present, past and future climates of the 

20, 11 and 14 units, respectively. 

Key-words: Convergence of moisture, RegCM3, summer and winter. 
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APENDICE A 

Tabela A.1: Resumo da revisão bibliográfica sobre balanço de umidade. 

AUTOR 
REGIÃO DE 

ESTUDO 
OBJETIVO DO ESTUDO PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

Yanai et al. (1973) 

Globo 

 

Introduzir um método para o cálculo da fonte 

aparente de calor (Q1) e sumidouro aparente de 

umidade (Q2). 

Mostraram que Q1 e Q2 foram obtidos como 

resíduos dos balanços de calor e umidade em grande 

escala. 

Molion (1975) 

 

América do Sul 

 

Avaliar as componentes do balanço de umidade e 

reciclagem de umidade na AMZ. 

Estimou que a evapotranspiração anual foi 

aproximadamente 50% da precipitação na bacia, o 

que todavia não se trata garantidamente de 

reciclagem. 

Rao e Marques (1984) 

 

 

NEB 

Avaliar o balanço d’água para dois anos          

contrastante. 

Observaram que o sentido do fluxo do vapor d’água 

foi entrando do lado leste da região e saindo na parte 

oeste para os dois anos. 

Rathor et al. (1987) NEB 

Estudar o comportamento do fluxo de vapor 

d’água em dois meses contrastantes: chuvoso e 

seco. 

Constataram que no mês chuvoso, a atmosfera 

comportou-se como sumidouro de umidade e no mês 

seco, como fonte de umidade. 

Salati (1987) América do Sul 
Quantificar as componentes do balanço de 

umidade e reciclagem de umidade na Amazônia 

Brasileira. 

Demonstrou que a precipitação regional é produzida 

pela reciclagem de umidade da floresta Amazônica 

através da intensa evapotranspiração, e com uma taxa 

que varia entre 50 a 75%. 

Mo e Higgins (1996) Globo 

Avaliar os produtos de reanálise do NCEP para 

estudo global do ciclo hidrológico, comparando 

com assimilação dos dados da NASA. 

Mostraram que há diferenças regionais com os 

produtos de reanálises. Em geral, a discrepâncias no 

transporte de umidade nos trópicos são em grande 

parte, devido às incertezas nos ventos divergentes. 
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Berbery e Rasmusson 

(1999) 

Globo 

 

Avaliar o balanço de umidade na Bacia do 

Mississipi. 

 

Mostraram que a convergência do fluxo de umidade à 

noite, estaria associada a um aumento da intensidade 

dos JBN. 

Costa e Foley (1999) América do Sul 

 

Analisar a variabilidade dos componentes do 

balanço de umidade na bacia AMZ para o período 

de 1976-1996. 

Observaram que existe uma tendência da redução no 

transporte de vapor d’água, tanto o que entra quanto 

o que sai, sobre a Amazônia. Essa tendência está 

associada com o “enfraquecimento” dos ventos 

alísios de sudeste, assim como do gradiente de 

pressão leste-oeste, e com o aquecimento da 

temperatura da superfície do mar (TSM) no Atlântico 

equatorial sul. 

Labraga et al. (2000) 

 
América do Sul 

Associar o ciclo do vapor d’água à circulação 

troposférica. 

Constataram que nas áreas oceânicas o balanço 

esteve em equilíbrio. Contudo, nas regiões de 

topografia elevada, existiu um desbalanço 

considerável. 

 

Rocha (2001) 

 

América do Sul 

Avaliar o balanço de umidade sobre a região 

AMZ. 

Apontaram que o fluxo de umidade é predominante 

de leste, com máximos localizados no litoral nordeste 

da Amazônia e valores superiores a 300 kg/m.s. 

Herdies et al. (2002) 

 

 

América do Sul 

 

 

Analisar as diferenças do balanço de umidade em 

escala continental para dois regimes distintos de 

precipitação. 

Revelaram que no evento de SACZ (NSACZ), 

ocorreu uma forte convergência (fraca) de umidade 

ao longo da Bacia Amazônica, com divergência 

(convergência) de umidade ao longo do Sudoeste do 

Brasil, Norte da Argentina e Paraguai. 
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Berbery e Barros (2002) América do Sul 

Examinar as propriedades das principais 

componentes (vazão do rio, precipitação e fluxo 

de umidade) do ciclo hidrológico no ciclo anual 

sobre a LPB. 

Verificaram que a vazão do Rio da Prata tem uma 

amplitude média anual pequena, devido aos 

diferentes regimes de precipitação presentes na bacia 

durante todo o ano. A vazão máxima tende a ocorrer 

no final do verão e outono austral, devido ao efeito 

mais dominante da precipitação de verão. 

 

Cavalcanti et al. (2002) 

 

NEB 

Estudar o transporte de vapor d’água integrado 

verticalmente e o balanço de vapor d’água. 

Mostraram que os ventos alísios forneceram vapor 

d’água para atmosfera do NEB. E que a influência do 

Oceano Atlântico foi importante em transportar 

umidade para o interior da região. 

 

Marengo (2005) 

 

 

América do Sul 

Identificar diferenças nas características do 

balanço de umidade sobre as partes norte e sul da 

Bacia Amazônica. 

Verificaram que em toda região a (P>E), isto é, a 

bacia se comportou como sumidouro de umidade. 

Porém no El Niño/83 em especial, no setor norte da 

Bacia, (P<E), ou seja, a bacia se comportou como 

fonte de umidade. 

 

Cuada (2005) 

 

 

América do Sul 

 

 

 

Compreender melhor, o papel da circulação 

atmosférica sobre a precipitação na região Sul e 

Sudeste do Brasil. 

Mostraram que as principais contribuições para a 

precipitação sobre o Sudeste do Brasil foram a 

convergência de umidade e a evaporação. No Sul do 

Brasil, as contribuições da advecção e da 

convergência de umidade tiveram sinais opostos e se 

cancelaram na maior parte da região. 

 

Rodriguez e Cavalcanti 

(2006) 

 

América do Sul 

Estudar o balanço de umidade na Bacia da LPB, 

para isso, dividiram a Bacia em setor norte e sul. 

Indicaram que no setor norte, o modelo superestimou 

a precipitação e a convergência de umidade durante o 

verão. No setor sul, o modelo subestimou a 

precipitação sistematicamente e também a 

convergência de umidade. 
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Cavalcanti et al. (2008) 

 

NEB 

 

Estudar os parâmetros do balanço de vapor d’água 

na atmosfera a partir do fluxo resultante de vapor 

d’água. 

Observaram que em anos chuvosos, o fluxo de vapor 

d’água resultante foi negativo (sumidouro de 

umidade). E no ano seco, o fluxo de vapor d’água 

resultante foi positivo (fonte de umidade) para 

atmosfera. 

Drummond et al. (2008) América do Sul 

Investigar as principais fontes de umidade para o 

Brasil Central e a LPB num período médio de 5 

anos (2000-2004). 

Mostraram a importância do Atlântico Tropical Sul, 

como fonte de umidade para o Brasil Central e LPB, 

sobretudo durante o verão austral. E o Atlântico 

Tropical Norte foi também considerado uma fonte 

adicional de umidade para ambas as regiões. 

 

Soares e Marengo (2009) 

 

América do Sul 

Estudar o fluxo de umidade sobre a Bacia 

Amazônica e a Bacia do Prata, para variações 

sazonais e anuais do clima presente e futuro. 

Constataram redução da convergência de umidade na 

Bacia Amazônica em ambos os cenários (A1 e B1), e 

aumento da convergência de umidade na LPB, 

devido a grande concentração de umidade disponível 

transportada pelo JBN para a região Sudeste da AS. 

Liu et al. (2009) 

 
Globo 

Estudar as características do balanço de umidade 

sobre as regiões da Ásia, Oceano Índico e Pacífico 

(OIP), e regiões adjacentes. 

Observaram que no inverno, o transporte de umidade 

para o nordeste cobriu grandes áreas em latitude 

baixas do OIP; para oeste e norte, comportou-se 

como principal coletor de umidade; e para o sul, 

como dissipador de umidade no Oceano Índico. 

 

 

Arraut e Satyamurty 

(2009) 

 

América do Sul 

 

Estudar o fluxo de umidade sobre a região 

América do Sul no contexto do transporte de 

vapor de água da bacia Amazônica para o sul 

Brasil. 

Mostraram que a atividade convectiva sobre o sul 

Brasil e norte da Argentina é influenciada pelo 

transporte de umidade à leste dos antes, por meio dos 

jatos de baixos níveis (JBN). 
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Lima et al.  (2010) 

 

 

América do Sul 

 

 

Analisar o transporte de vapor d’água integrado 

verticalmente sobre a Região Sudeste do Brasil, 

na tentativa de encontrar diferenças entre dois 

tipos de perturbações meteorológicas (Sistema 

Frontal e ZCAS) em situações de eventos de 

precipitação normal e intensa. 

 

Observaram que o transporte de vapor d'água foi 

mais significativo através da borda leste, ou seja, do 

Atlântico para a região Sudeste do Brasil. E que a 

ZCAS apresentou relativamente mais convergência 

do que os episódios de Sistema Frontal. 

Drumond et al. (2010) 
 

NEB 

Identificar as fontes climatológicas de umidade e 

origens das massas de ar que chegam à área do 

Polígono de Seca (PS). 

Indicaram que a máxima precipitação na área PS 

estave associada à umidade proveniente do Atlântico 

Sul, entre janeiro e março com maior contribuição, 

porém em atraso, no mês de abril. 

Zhang et al. (2010) 
 

Globo 

Buscar relação entre o balanço de umidade e a 

precipitação nas variações sazonais e anuais na 

Bacia do Rio Yangtze. 

Encontraram correlações significativas entre o 

balanço de umidade e a precipitação, com valores 

decrescentes na parte superior da bacia do Rio 

Yangtze na primavera e no outono. 

Garcia e Kayano (2011) 
 

América do Sul 

Avaliar o balanço de umidade em quatro regiões 

da América do sul: Oeste-Central do Brasil, 

Amazônia-Central e regiões de atuação da ZCAS 

e da ZCIT. 

Indicaram que na área da ZCAS, diferente das outras, 

não foi revelado fonte ou sumidouro de umidade no 

nível da superfície. Segundo os autores, isso ocorreu 

devido esta área ser longe da região onde foi 

produzida a umidade. 

Jin et al. (2011) Globo 

Relacionar o balanço de umidade com a 

precipitação, para as estações de inverno e verão 

sobre a Bacia do Mediterrâneo (Med) para o clima 

atual e futuro. 

Revelaram a importância do Oceano Atlântico, em 

transportar umidade para o Med e regiões adjacentes. 

A comparação do clima atual com o futuro mostrou 

valores decrescentes de 1,85-1,62 mm/dia para a 

precipitação e crescente 2,44-2,56 mm/dia na 

evaporação. 
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Quadro et al. (2012) 

 

 

América do Sul 

Analisar o transporte de umidade sobre a área de 

atuação da ZCAS. 

Mostraram que o Oceano Atlântico foi a principal 

fonte do fluxo de umidade para a ZCAS, pois a 

evaporação local não foi suficiente para fornecer  

toda umidade do total de precipitação gerada na 

região da ZCAS. 

Ullah e Shouting (2012) Globo 

Avaliar o transporte de umidade sobre o Mar da 

Arábia, durante a monção de verão para dois anos 

contrastantes: 1994 (ano chuvoso) e 2002 (ano 

seco). 

Mostraram que a fonte de umidade sobre o Mar da 

Arábia associado a ventos fortes foi fundamental 

para a ocorrência da chuva no Paquistão e regiões 

adjacentes, logo a convergência de umidade foi mais 

profunda em 1994 comparada com a de 2002. 

Arraut et al. (2012) América do Sul 

Realizar um estudo observacional do transporte de 

umidade em larga escala sobre a América do Sul e 

sua relação com a precipitação subtropical. 

Mostraram que os ventos de leste (alísios) sobre a 

Amazônia juntamente com o fluxo norte/noroeste 

para as regiões subtropicais, a leste dos Andes, 

constituem os Rios atmosféricos da América do Sul. 

 

Satyamurty et al. (2013) 
América do Sul 

Estudar a convergência sobre a Bacia Amazônica 

e oeste da Bacia Amazônica em dois anos 

contrastantes: 2005 (ano seco) e 2009 (ano 

chuvoso). 

Observaram que as fontes de umidade para a bacia 

amazônica estão localizadas no Oceano Atlântico 

Tropical Norte e Sul; o transporte de umidade que 

alimenta a bacia acontece de leste para oeste durante 

todas as estações do ano. 

 

Martinez e Dominguez 

(2014) 

 

América do Sul 

Quantificar o transporte de umidade para a LPB, 

por meio de uma versão estendida do modelo de 

Reciclagem Dinâmica. 

Observaram que a LPB depende grandemente de 

fontes externas durante o inverno seco, quando a 

evaporação local atinge um mínimo de umidade. E 

que as variações no transporte de umidade da AMZ 

para a LPB dependem mais das variações na 

circulação atmosférica do que na evaporação. 
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Drumond et al. (2014) 

 

América do Sul 

 

 

Investigar o papel da umidade da bacia amazônica 

no balanço hidrológico regional ao longo do ano, 

por meio do modelo Lagrangiano (FLEXPART) e 

reanálises do ERA-Interim no período de 1979- 

2012. 

Indicaram que o Atlântico Tropical foi a principal 

fonte de umidade para a Amazônia. O Atlântico 

Tropical Norte contribuiu principalmente durante o 

verão austral, enquanto que a contribuição do 

Atlântico Tropical Sul prevaleceu no restante do ano. 
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Tabela A.2: Resumo da revisão bibliográfica sobre combinação de Simulações (ensemble). 

 

                                                           
10

 Curvas unimodais é a que resulta de uma distribuição que apresenta sua frequência máxima (modal) mais ou menos no centro da distribuição. 
11

 Curvas multimodais é quando uma distribuição de frequência acusa dois pontos máximos de frequência. 

AUTOR 
REGIÃO DE 

ESTUDO 
OBJETIVO DO ESTUDO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Krishnamurti et al. (1999) Globo 

Aplicar uma técnica de superconjunto de 

multimodelos capaz de corrigir estatisticamente as 

previsões geradas pelos modelos numéricos. 

Mostraram que as previsões geradas por 

superconjunto, usando pesos estatísticos 

diferenciados para cada membro, apresentaram 

desempenhos superiores em relação às previsões 

feitas tomando-se somente a média aritmética dos 

membros. 

Giorgi e Mearns (2002) Globo 

Aplicar um método baseado na média ponderada de 

diferentes MCG, levando em consideração a 

“confiabilidade” de cada modelo, denominado 

Reliability Ensemble Averaging (REA). Esse 

método foi aplicado nas variáveis de temperatura e 

precipitação. 

Mostraram que  a variação média do  REA diferiu da 

variação média do conjunto em alguns décimos de 

°K, cerca de 1°K para temperatura e em torno de 

10% (em unidades de porcentagem de valores atuais) 

para a precipitação. O intervalo de incerteza 

calculada usando o método REA foi em geral, menor 

do que o cálculo do RMSD. 

Tebaldi et al. (2005) Globo 

Propor um modelo estatístico bayesiano, no qual 

informações provenientes de vários MCG e 

observações possam ser combinadas para 

determinar Probability distribuition function 

(PDF) de mudanças futuras da temperatura numa 

escala regional. 

 

Revelaram que os formatos das funções densidade de 

probabilidade das mudanças de temperatura variaram 

amplamente sobre as diversas regiões, desde curvas 

unimodais
10

 para regiões onde os resultados dos 

modelos convergem (ou projeções muito distantes da 

média são descartadas) até curvas multimodais
11

onde 

os modelos que não puderam ser descartados no 

critério do viés fornecem projeções divergentes. 
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Min et al. (2007) 

 

 

 

Globo 

Aplicar uma abordagem bayesiana à temperatura 

do ar na superfície (TAS) observadas, para seis 

regiões continental de mudanças regionais e 

sazonais utilizando ensembles de modelo único, o 

ECHO-G, o  ensembles de multi-modelos do 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC) do Quarto Relatório  (AR4) 

simulações. 

Na comparação  realizada entre o ensemble de 

modelo único e os resultados do ensemble de multi-

modelos demonstram que as decisões Bayesiana 

para TAS de escala regional são em grande parte 

robusta a incertezas intermodal. E para a primeira 

metade do século XX, observaram que as forçantes 

naturais são dominantes sobre a África e América 

do Sul. 

Bezerra et al. (2008) América do Sul 

Apresentar e avaliar o uso da técnica de 

superconjunto de multimodelos.  O método 

utilizado foi o ECCOCLIM e baseia-se no método 

de Regressão Linear Múltipla (RLM). 

Mostraram que de maneira geral, o ECCOCLIM 

mostra resultados melhores, mas  em áreas 

consideradas de baixa previsibilidade climática as 

melhorias com o uso do ECCOCLIM não são 

significativas embora para alguns meses o esquema 

forneça uma previsão ligeiramente melhor do que a 

média dos modelos.  

 

Weigel et al., (2010) 

 

 

Globo 

Analisar as perspectivas e riscos de combinar 

modelos com pesos iguais dentro do contexto de 

mudanças climáticas. Com propósito de chegar a 

uma conclusão quanto à possibilidade ou não da 

aplicação de pesos no modelo pode ser 

recomendada. 

Mostraram que dentro do contexto de alterações 

climáticas, combinação de modelo com pesos 

iguais ao invés de pesos baseados no desempenho 

pode ser o mais seguro e mais transparente 

estratégia para obter resultados melhores. No 

entanto, se os pesos são aplicados de forma não 

adequada, representam incertezas subjacentes. 

Christensen et al. (2010) 
 

Globo 

Explorar a aplicabilidade da combinação de um 

conjunto de seis métricas (captura os aspectos em 

reproduzir os padrões de circulação de grande 

escala, distribuições diárias de temperatura e 

precipitação) escolhidas para gerar pesos para os 

RCM. 

Mostraram que nem todos os aspectos da qualidade 

do modelo são capturados pela ponderação baseado 

na circulação, temperatura e precipitação.  O uso de 

pesos do modelo mostrou ser sensível ao processo 

de associação e também diferentes sensibilidades 

para as métricas selecionadas. 
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Rozante et al., (2014) América do Sul Melhorar a qualidade da previsão por conjunto, 

por meio do Super Model Ensemble do CPTEC 

(SMEC), removendo os vieses dos modelos. 

Verificaram que o SMEC consegue capturar os 

padrões de precipitação, porém indicou uma 

tendência em subestimar as precipitações intensas e 

aumentar a área de ocorrência de precipitações 

fracas. 

Da Silva e Silva (2014) 

 

América do Sul 

 

 

Combinar diferentes simulações, por meio de duas 

técnicas: a simples média aritmética e a outra, 

pela regressão por componentes principais (RCP) 

sobre duas regiões da AS: Amazônia e Nordeste 

do Brasil. 

Indicaram que o método da RCP proporcionou uma 

previsão mais realista em termos de média de 

precipitação diária para o período analisado. 

 

Cheng e  AghaKouchak 

(2015) 
Globo 

Propor uma metodologia para calcular a resposta 

do clima, usando simulações CMIP5 de 

temperatura (1951-2005). A abordagem sugerida é 

uma alternativa para a média aritmética dos 

membros do conjunto. A metodologia  Expert 

Advice (EA), baseia-se na atribuição de 

ponderadores dos preditores (membros do 

conjunto individuais) de tal forma que a cada 

passo de tempo a resposta conjunto (resposta 

climática) é igual ou melhor do que o melhor 

modelo. 

Mostraram que o algoritmo EA apresentou valores 

médios menores do erro absoluto (MAE) em 

comparação com o ensemble médio. Os valores 

foram menores do MAE para as simulações 

originais e as anomalias de temperatura do CRU. O 

modelo resposta do clima sugeriu que também 

poderia ser usado com projeções climáticas, 

assumindo que o desempenho dos modelos, no 

futuro, ser o mesmo que no passado. Isto é, o 

conjunto final de pesos obtidos com base em dados 

históricos seria utilizada para obter projeções 

futuras. 
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Tabela A.3: Resumo da revisão bibliográfica sobre o Projeto CLARIS. 

 

AUTOR REGIÃO DE ESTUDO OBJETIVO DO ESTUDO PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

 

Menéndez et al. (2010) 

 

 

 

América do Sul 

 

 

 

Simular condições climáticas anormais 

(eventos extremos) no sul da LPB, por meio de 

cinco modelos climáticos regionais do projeto 

CLARIS (MM5, RCA3, REMO, PROMES e 

LMDZ) mais o modelo WRF. 

Mostraram que a maioria dos modelos tende a 

subestimar a frequência de dias secos e 

superestimar a quantidade de dias de chuva. 

 

 

Marengo et al. (2012)   

 

 

 

América do Sul 

 

 

Analisar o balanço hídrico em projeções do 

clima futuro em relação ao clima presente nas 

maiores bacias: Amazônica, São Francisco e 

Paraná. 

Observaram o aumento drástico da temperatura de 

(4 a 6°C) no continente da América do Sul, onde 

provocou aumento do gradiente de temperatura 

entre o continente e o Atlântico Sul, conduzindo 

assim, mudanças no transporte de umidade e 

precipitação. 

 

 

Mourão et al. (2012) 

 

 

 

América do Sul 

 

 

 

Avaliar a circulação e as mudanças no clima e 

hidrologia durante um episódio de seca 

ocorrido em 2005 na AMZ, por meio das 

simulações de sete Modelos Climáticos 

Regionais do projeto CLARIS. 

Indicaram que todos os modelos reproduziram 

satisfatoriamente o ciclo anual da precipitação. 

Entretanto, na seca de 1998 (relacionada ao El 

Niño) os modelos simularam melhor, quando 

comparada com a de 2005 (associado ao 

aquecimento do Atlântico Tropical Norte). 

 

Dias et al. (2012) 
América do Sul 

Avaliar a precipitação simulada pelo Regional 

Climate Model (RegCM3) em seis regiões do 

Brasil. 

 

Os resultados indicaram que o RegCM3 simulou a 

distribuição espacial da precipitação similar à 

observada na AS, porém em algumas regiões 

subestimou ou superestimou a intensidade da 

chuva. 
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Carril et al. (2012) 

 
 América do Sul 

Reproduzir o clima atual a partir de quatro 

RCM sobre América do Sul, com ênfase na 

LPB. 

Mostraram que os RCM foram capazes de 

reproduzir o padrão espacial da precipitação, mas 

superestimam a precipitação convectiva nos 

trópicos e a precipitação orográfica ao longo da 

Cordilheira dos Andes e subestimam a precipitação 

próxima da região do núcleo de monção. 

Krüger et al. (2012) 

 
 

América do Sul 

 

Estudar o impacto no clima em dois cenários: 

A2 e B2 para a temperatura do ar, precipitação 

e circulação nos baixos níveis sobre a América 

do Sul e no sul do Oceano Atlântico. 

Os resultados mostraram que no verão houve uma 

redução (aumento) na precipitação projetada nos 

cenários A2 e B2 respectivamente, sobre o centro-

oeste e sul do Brasil, norte da Argentina e Uruguai. 

 

Solman (2013) 

 

 

 

América do Sul 

 

Descrever os trabalhos realizados em 

modelagem climática regional sobre o 

continente sul-americano. A modelagem 

climática na AS desenvolveu durante os 

últimos 10 a 12 anos, e um enorme progresso 

tem sido feito até à presente data. 

Mostraram que o projeto CLARIS e CLARIS-LPB 

representou um quadro projetado para fornecer 

cenários de mudanças climáticas regionais sobre o 

continente sul-americano.  E também de caracterizar 

a incerteza na simulação do clima regional ao longo 

da região. 

 

Solman et al. (2013) 

 

 

 

América do Sul 

Analisar os principais vieses e incertezas na 

simulação da precipitação e temperatura do ar 

sobre a América do Sul, por meio dos sete 

RCM do projeto CLARIS. 

Mostraram que os conjuntos dos RCM 

reproduziram satisfatoriamente vieses de ± 2ºC e ± 

20% para a temperatura e precipitação, 

respectivamente. 

 

Sanchéz et al. (2015) 
 

 

América do Sul 

Analisar a partir do ensemble médio dos RCM 

do CLARIS-LPB a capacidade de reproduzir 

as principais características das condições 

climáticas na LPB. 

A dispersão das mudanças na precipitação mesmo 

para aquelas regiões onde a modelos concordam, é 

cerca de 40%, sugerindo que mesmo quando os 

modelos concordam sobre a mudança futura, há 

uma grande incerteza. 
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