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Resumo

No Estado do Rio Grande do Norte, episódios de chuvas intensas têm causado

transtornos, tais como, deslizamento de barreiras, alagamentos e trânsito caótico.

Assim, a ocorrência de chuvas é uma das principais preocupações dos pesquisadores

e demais órgãos ligados à pesquisa meteorológica. A previsão acurada de eventos

extremos como chuvas intensas é fator essencial para que poĺıticas públicas possam ser

adotadas com o intuito de mitigar os efeitos causados pelos fenômenos meteorológicos.

Desde meados do século XX o uso de métodos quantitativos para realizar previsão

de tempo através de simulação numérica vem se destacando na meteorologia, pois

com o avanço tecnológico da computação, cada vez mais torna-se posśıvel simular

fenômenos atmosféricos em alta resolução. Nesses modelos, identificar combinações

e/ou configurações de parametrizações de f́ısica atmosférica é um desafio para os

pesquisadores. Neste sentido, o principal objetivo deste trabalho é implementar técnicas

de planejamento de experimentos para selecionar configurações de parametrizações

e avaliar modelos numéricos de previsão de tempo. Este trabalho apresenta

o uso de experimentos fatoriais fracionados assimétricos (EFFA) para avaliar o

desempenho do modelo Weather Research and Forecasting (WRF), utilizando diferentes

parametrizações de f́ısicas, para simular um evento ocorrido no segundo bimestre de

2008 no Estado do Rio Grande do Norte. Foram selecionados quatro esquemas de

parametrização de cúmulus (Grell-Devenyi , NSAS, Tiedtke e Kain-Fritsch), dois de

microf́ısica (WSM6 e Thompson), dois de camada limite planetária (YSU e MYJ) e duas

configurações de topo do modelo (10mb e 50mb), para três domı́nios distintos (36Km,

12Km e 4Km) e realizadas 32 simulações. As análises do experimento utilizam gráficos

de Lenth para auxiliar na identificação de parametrizações adequadas. Os resultados

finais deste trabalho mostram-se promissores e corroboram para que a metodologia

proposta de experimentos estatisticamente planejados seja considerada ferramenta de

suma importância para avaliação do WRF, trazendo avanços significativos neste campo.

Cabe ressaltar que o mesmo procedimento pode ser usado para outros modelos.
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Abstract

In the state of Rio Grande do Norte, episodes of heavy rains have caused disorders

such as land slides, flood and chaotic traffic. Thus, rainfall is a major concern for

researchers and other agencies linked to weather research. The accurate prediction

of extreme events, such as heavy rainfall, is an essential factor in public polices to

mitigate the effects caused by meteorological phenomena. Since the mid-twentieth

century, the use of quantitative methods to conduct weather forecast by numerical

simulation has stood out in meteorology. With the technological advancement of

computing, more and more atmospheric phenomena can be simulated in high resolution.

In these models, identifying combinations and/or atmospheric physics parameterization

settings is still a challenge for researchers. In this sense, the main objective of

this work is to implement experimental design techniques to select parameterization

settings and evaluate numerical weather forecasting models. This paper presents the

use of asymmetric fractional factorial designs (EFFA) to evaluate the performance of

Weather Research and Forecasting (WRF), using various physical parameterizations,

to simulate a weather event in 2008 in Rio Grande do Norte State. We selected four

cumulus parameterization schemes (Grell-Deveyi, NSAS, Tiedtke and Kain-Fritsch),

two schemes of microphysics (WSM6 and Thompson), two planetary boundary layer

(YSU and MYJ) and two model top settings (10mb and 50mb), for three different

domains (36Km, 12Km and 4km) and conducted 32 simulations. We use Lenth plots

to analyse the experiment and guide the identificationof appropriat parameterization

schemes. The final results of this study are promising and confirm that statistically

designed experiments is of utmost importance to assess WRF, bringing significant

progress in this field. It is whorth mentioning that the same procedure can be used for

other models.

Keywords: Lenth plot; Numerical modeling; Parameterization; Design of

experiments; Weather forecast; Weather Research and Forecasting model (WRF).
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Caṕıtulo 1

Introdução

Estudos têm mostrado evidências (IPCC 2001b)1 de que eventos extremos, como

secas, enchentes, ondas de calor e de frio, furacões e tempestades, vêm ocorrendo

em diferentes partes do planeta e causado grandes perdas econômicas e de vidas

(MARENGO, 2006). No Rio Grande do Norte, por exemplo, chuvas entre os meses de

março e abril de 2008 causaram deslizamento de terra e sangria em açudes, em Natal

no mês de junho de 2014, chuvas causaram deslizamento de terras. No Estado do Rio

de Janeiro, chuvas intensas ocorridas em abril de 2010 nas cidades do Rio de Janeiro,

em Niterói e São Gonçalo provocaram enchentes e deslizamentos de terra.

Segundo Santos et al. (2010), a ocorrência ou não de precipitação é uma das

principais preocupações da sociedade relacionadas ao tempo e clima. Assim, fazer

previsão de tempo2 e clima3 é de suma importância para que decisões possam ser

tomadas no sentido de mitigar os impactos causados pelos fenômenos meteorológicos,

minimizando os prejúızos de uma determinada região (BRITO1; VEIGA; ARANHA,

2008).

As previsões podem fornecer informações importantes para diversos setores

da sociedade, em especial para aqueles que dependem diretamente das condições

atmosféricas, como a agricultura, recursos h́ıdricos e transportes.

Segundo Barreto, Cerqueira e Pellegrini (2010), a tendência nos estudos relacionados

ao sistema atmosférico tem sido a simulação numérica, através da implementação

de modelos numéricos para previsão de tempo e clima, que possibilitam, de certa

forma, reproduzir a complexa dinâmica não-linear do sistema. Os modelos de previsão

1Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
2(TORRES; MACHADO, 2011) define tempo como sendo um conjunto de valores, que em um

dado momento e em um certo lugar, define o estado atmosférico.
3Clima é a soma de todas as condições atmosféricas de um determinado lugar (TORRES;

MACHADO, 2011) apud Silva (2004, p. 92).
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numérica de tempo têm por objetivo a integração numérica de sistemas de equações

que simulam os processos f́ısicos, dinâmicos e termodinâmicos em relação ao tempo

para simular os processos atmosféricos.

Estes, são capazes de prever diversas variáveis: temperatura, umidade, pressão,

precipitação e outras utilizadas por meteorologistas na previsão do tempo (FERREIRA;

VARONE; ALVES, 2012). Dentre essas variáveis, a precipitação é uma das mais

importantes por influenciar em setores produtivos e na agricultura, prejudicando a

produção de alimentos da população.

Atualmente existem vários modelos numéricos de previsão de tempo e clima em uso.

Por exemplo, o RAMS - Regional Atmospheric Modeling System (SR, 2013), o ARPS -

Advanced Regional Prediction System (XUE; DROEGEMEIER; WONG, 2000), o MM5

- Penn State Mesoscale Model (GRELL et al., 1994) e o WRF - Weather Research and

Forecasting (MICHALAKES et al., 1998; SKAMAROCK et al., 2008). Dentre os

modelos dispońıveis, o WRF é o que mais se destaca, pois, além da parceria entre os

centros de pesquisa para seu desenvolvimento, existe um crescente número de usuários

(OLIVEIRA, 2006).

Esse modelo é um sistema de modelagem numérica da atmosfera de última

geração. Foi desenvolvido pelas parcerias entre vários centros de investigação e

agências governamentais como o Mesoscale and Microscale Meteorology (MMM),

Division do National Center for Atmospheric Research (NCAR), National Oceanic and

Atmospheric Administration (NOAA), National Centers for Environmental Prediction

(NCEP), Forecast Systems Laboratory (FSL), Air Force Weather Agency (AFWA),

Naval Research Laboratory, Oklahoma University, Federal Aviation Administration

(FAA), o Center of Analysis and Prediction of Storms (CAPS) e pesquisadores de

várias universidades (SANTIAGO, 2009).

É disponibilizado gratuitamente para a comunidade de pesquisadores, e seu

download pode ser feito no endereço eletrônico http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users.

O WRF é um modelo de tempo, mas tem sido usado como modelo de clima também.

O uso do WRF está também crescendo por todo o mundo como um modelo de

clima regional para downscaling dinâmico de modelos globais para dois propósitos

distintos (ver http://www.wrf-model.org/index.php; (RUIZ; SAULO, 2006; MOONEY;

MULLIGAN; FEALY, 2013) para maiores detalhes):

• Determinar, em conjunto com diferentes modelos de clima global (CGM), a

tendência de longo prazo no clima para uma dada região (ver Caldwell et al.

(2009), Zhang et al. (2009), Salathe et al. (2010) para mais detalhes);
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• Aumentar a resolução além do dispońıvel no CGM (ou dados de reanálise) para

uma região geográfica determinada e com uma variável estadual particular ou

fenômeno local em mente (vejam Borge et al. (2008), Flaounas, Bastin e Janicot

(2011) e Evans e McCabe (2010), Mercader et al. (2010) para mais detalhes).

Segundo Warner (2010), o WRF está dividido em duas partes: a parte dinâmica

e a parte de parametrização. Na figura 1.1 pode ser visto a estrutura geral de um

sistema de modelagem, indicando (por ch) em quais caṕıtulos do Warner (2010) pode

ser encontrado maiores detalhes sobre cada componente. A linha tracejada delimita os

dois principais componentes do código do modelo.

Figura 1.1: Estrutura Geral do WRF.

Fonte: Warner (2010)

Na parte dinâmica, tem-se um conjunto de equações que descrevem a evolução no

tempo do vento, temperatura, pressão e água. Por sua vez, baseiam-se nos prinćıpios

da mecânica Newtoniana, termodinâmica e de conservação de massa/energia. Já na

parte de parametrização, acopla-se tudo que não é posśıvel resolver diretamente como

o núcleo dinâmico dos modelos, porém é importante para a evolução temporal dos

processos f́ısicos e qúımicos na atmosfera.

A primeira versão do WRF-V.1 foi lançada em dezembro de 2000. Para mais

detalhes sobre o uso do WRF vejam (PENNELLY; REUTER; FLESCH, 2014; RUIZ;

SAULO; NOGUÉS-PAEGLE, 2010). Em particular, o uso do WRF no Brasil é
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encontrado em Zepka e Jr (2014) e em vários trabalhos apresentados em eventos

cient́ıficos, como o Simpósio Brasileiro de Recursos Hı́dricos e o Simpósio Internacional

de Climatologia,(http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users) e na página principal do

projeto WRF (http://www.wrf-model.org ).

Os modelos, para representarem processos f́ısicos como a convecção associada a

nuvens e os fluxos da camada limite se utilizam de esquemas chamados parametrizações

(OLIVEIRA; MENEZES, 2004). A maioria dos modelos dispońıveis para a comunidade

cient́ıfica apresenta uma série de opções de parametrizações para cada um desses

processos f́ısicos. Cada uma dessas parametrizações foi desenvolvida sob condições

espećıficas e não apresentam necessariamente o mesmo desempenho em qualquer

situação (OLIVEIRA; MENEZES, 2004). Para Ferreira (2007), parametrização são

modelos espećıficos que relacionam os processos de sub-grade4 com as variáveis de

prognóstico que entram nas equações dinâmicas.

As parametrizações da f́ısica do modelo WRF são implementadas em módulos

separados, organizadas em cinco blocos principais: Microf́ısica, Cúmulus, Superf́ıcie

de Terra, Camadas Limites do Planeta e Radiação Atmosférica (ver Skamarock et al.

(2005) como destacado por Zepka e Jr (2014), os quais são tratados ao longo do trabalho

conforme descrito abaixo:

• Parametrização de Cúmulus (CP): Responsáveis por resolver as nuvens de origem

convectiva.

• Modelo de Superf́ıcie de Terra (LSM): Estes esquemas resolvem as trocas de calor

e de água no interior do solo;

• Camada Limite Planetária (PBL): Resolvem as trocas turbulentas não apenas na

camada limite planetária, que se limita com a terra e o mar, mas ao longo de

toda a coluna vertical do modelo;

• LW Radiação (LW): São responsáveis por resolver as trocas radiativas de “onda

longa” (banda infravermelha);

• SW Radiação (SW): Estes esquemas resolvem as trocas radiativas de“onda curta”

(luz e ultravioleta);

• Microf́ısica (MP): Os esquemas MP resolvem os processos de condensação e

evaporação no ar;

4processos que não são do âmbito da dinâmica dos flúıdos, e outros que são demasiadamente finos
e não podem ser representados pelas leis hidrodinâmicas
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• Camada Superficial (SL): São responsáveis por resolverem o atrito e os fluxos

de calor, de quantidade de movimento e de vapor de água na camada de atrito,

junto ao solo.

Opções como estas de esquemas f́ısicos são implementadas ao WRF com a intenção

de se obter um sistema único de modelagem. Por outro lado, tem-se enfrentado o

problema de como escolher um grupo de parametrizações que se adeque às condições

da região a ser estudada, bem como a capacidade computacional dispońıvel.

Mooney, Mulligan e Fealy (2013) chamam a atenção para a necessidade de escolher

minuciosamente a combinação da parametrização quando a intenção é usar o WRF

como modelo de clima regional. Com tantas opções de parametrizações dispońıveis,

escolher um grupo de parametrizações tem sido um desafio para os pesquisadores. Para

mais detalhes sobre as parametrizações vejam: Mayor e Mesquita (2015), Dudhia, Hong

e Lim (2008), Skamarock et al. (2008), Grell e Dévényi (2002), Mellor e Yamada (1974),

http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/arw.

Para Pinto e Dantas (2009) o WRF é considerado uma aplicação “grande desafio”.

Um dos interesses é desenvolver procedimentos estat́ısticos para seleção de esquemas

de parametrizações que possam prever eventos meteorológicos de acordo com a região

de estudo.

Neste trabalho, o foco é o modelo WRF. Assim, utilizar procedimentos estat́ısticos

para seleção de esquemas de parametrizações pode ser de bastante relevância para

melhorar a operacionalização do modelo.

Vários estudos têm sido realizados sobre a ótica de avaliar a sensibilidades ou o

impacto das mais diversas parametrizações no sentido de identificar o comportamento

de cada processo f́ısico com os mais variados esquemas de parametrizações dispońıveis.

Baldwin, Kain e Kay (2002) afirmam que é importante considerar o impacto das

parametrizações f́ısicas sobre os resultados. É de bastante relevância o conhecimento

das parametrizações na correção subjetiva de deficiências e limitações intŕınsecas ao

seu emprego em modelos numéricos (JR; STENSRUD, 1995).

Estudos para comparar os mais diversos esquemas de parametrização têm sido

publicadas, para previsões de longo e de curto prazo que podem ser vistos em (MAYOR;

MESQUITA, 2015; WANG; SEAMAN, 1997; YANG; CHIEN; CHENG, 2000; YANG;

TUNG, 2003).

Borge et al. (2008) fez uma extensa análise de sensibilidade da pesquisa e previsão do

tempo do modelo WRF, no âmbito do Sistema de Modelagem de avaliação integrada

para o projeto Peńınsula Ibérica (SIMCA). Nesse estudo, conclúıram que as opções

de f́ısica identificadas por YSU (Yonsei University) para Camada Limite Planetária,
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WRF Single-Momento microf́ısica 6 de classe, Noah para o modelo superf́ıcie terrestre,

Eta Geophysical para radiação de onda longa e para radiação de ondas curtas o

esquema MM5), juntamente com outras configurações do usuário relevantes (em tempo

variando Temperatura Superficial do Mar e cutucando grid-observacional combinado),

produziram melhores resultados.

Oliveira et al. (2013) estudou o impacto da escolha do esquema de parametrização

convectiva na representação da precipitação associada a um caso de ciclogênese. Foram

executadas três simulações utilizando o modelo regional WRF-ARW 3.3, e foram

escolhidas três parametrizações convectivas: Kain-Fritsch; Grell-Devenyi; Betts-Miller-

Janjic. De modo a isolar o impacto da escolha do esquema convectivo na previsão, a

configuração do modelo foi mantida a mesma em relação às demais parametrizações

f́ısicas ao longo das três simulações. Neste estudo, foi observado que houve impacto

considerável na previsão de chuvas pelos diferentes esquemas, em que o esquema BMJ

teve um desempenho ligeiramente superior para os limiares de chuva fraca a moderada.

Silva e Fisch (2014) avaliaram a capacidade do modelo WRF-ARW (versão 3.2.1)

para previsão de vento na região do Centro de Lançamento de Alcântara, com o objetivo

de aplicá-lo operacionalmente em situações em que são feitos de lançamentos naquela

base. Foram realizadas análises sazonais ao comportamento do modelo a partir de dois

conjuntos de dados de radiossondagens representativos das estações seca (vento forte)

e chuvosa (vento fraco). Nas simulações, optou-se pelo uso das parametrizações padrão

do WRF; para Microf́ısica, WRF Single Moment 3-Class, para Radiação, RRTM para

ondas longas e o esquema de Dudhia para ondas curtas, para Camada superficial,

MM5 Similarity, para LSM, Noah, para Cúmulus, Kain Fritsch nos domı́nios 1 e

2 e nenhum no domı́nio interno (expĺıcito). Na ocasião, foi observado que para o

peŕıodo seco, as linhas das diferentes parametrizações apresentaram um comportamento

semelhante e, muitas vezes, chegaram a coincidir. Ao contrário do peŕıodo chuvoso,

cujas linhas foram divergentes, ou seja, os ı́ndices não foram semelhantes para as

diferentes parametrizações.

Salathe et al. (2010) fizeram um estudo para comparar duas simulações de 100 anos

de clima regional para o estado de Washington utilizando WRF, no qual foi posśıvel

concluir que as simulações consideradas produziram mudanças regionais na cobertura

de neve, nebulosidade, e de circulação padrões associados com as interações entre a

mudança do clima em grande escala e da topografia e da terra-água contrastes regionais.

Essas mudanças alteram substancialmente as tendências de temperatura e precipitação

sobre a região relativas ao resultado do modelo global ou downscaling estat́ıstico.

Gregorio, Melo e Tavares (2012) em seu estudo, fez análise da sensibilidade do
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modelo BRAMS a parametrização de convecção Cúmulus. Na ocasião, executou três

simulações com as parametrizações Cúmulus do tipo Grell e Devenyi, bem como do tipo

Kuo, com 20km abrangendo toda a parte Leste do Nordeste Brasileiro. Tendo como

objetivo analisar qual tipo de parametrização é mais senśıvel à formação de Convecção

na Região Nordeste. Para o estudo, foi focado o evento de precipitação intensa

ocorrido em 18 e 19 de junho de 2010, que naquela ocasião castigou principalmente

os Estados de Alagoas e Pernambuco, causando transtornos na região e até perdas de

vidas. Os resultados do estudo, sugerem que a parametrização do tipo Grell, apesar

de superestimar a precipitação, se mostrou mais eficiente, que a tipo Kuo. Usando a

parametrização do tipo Grell foi posśıvel simular bem a localização do sistema, a qual

apontou forte precipitação nas áreas mais atingidas. Neste parágrafo, o enfoque é o

esquema de parametrização, visto que iremos trabalhar num estudo de caso ocorrido na

região nordeste, e precisamos conhecer algumas parametrizações utilizadas para essa

região independentemente de qual modelo numérico de simulação tenha sido utilizado.

Mooney, Mulligan e Fealy (2013) avaliaram a sensibilidade do modelo de pesquisa e

previsão do tempo para esquemas de parametrização para climas regionais da Europa

durante o peŕıodo 1990 − 1995. Na ocasião, foram investigadas 12 combinações

de esquemas de parametrização, com vista a identificar a melhor escolha de

parametrizações para estudos de modelagem climática com WRF para a Europa. Foram

selecionados dois esquemas de radiação de ondas longas, dois esquemas para o modelo

de superf́ıcie de terra(LSM), dois esquemas de microf́ısica, dois esquemas de camada

limite planetária (PBL), enquanto os demais esquemas foram mantidos constantes.

Foram usados um espaçamento da grade de 0, 448◦× 0, 448◦ para economizar o esforço

computacional necessário relativo ao maior domı́nio. Nesse trabalho, foi feita avaliação

de diferentes parametrizações do WRF que envolve um exame detalhado das três

variáveis de estado ao longo de oito sub-regiões Rockel que representam muito diferentes

climas regionais para o domı́nio. A sáıda WRF de temperatura do ar à superf́ıcie

a 2m (T2), precipitação (PR), e a pressão do ńıvel do mar (MSLP). As simulações

do WRF foram comparadas com as predições de simulações em Emsemble-Based de

mudanças climáticas e seus impactos (ENSEMBLES) num conjunto de grades (E-OBS)

para temperatura (T2) do ar na superf́ıcie, precipitação e pressão ao ńıvel médio do

mar em 8 sub-regiões dentro das diferentes parametrizações de climas regionais muito

diferentes. O trabalho mostra que a temperatura pelo WRF tem alto coeficiente de

correlação (0, 8 < R < 0, 95) e tendência inferior a 4. Também foi posśıvel observar que

a modelagem de precipitação pelo WRF não apresenta bons resultados com vieses de

até 100% em determinadas épocas do ano, e geralmente baixos coeficientes de correlação
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temporal (0, 2 < R < 0, 3) com observações. Segundo o estudo, das oito regiões Rockel

examinados, o WRF parece ser melhor em simular o clima de regiões 1 (Ilhas Britânicas)

e 2 (Peńınsula Ibérica), embora seja mais fraco nas regiões do Mediterrâneo (7) e

8 (Europa Oriental). Diferentes combinações das quatro parametrizações são vistos

para atender às diferentes regiões Rockel, demonstrando a importância da realização

de estudos preliminares completos de WRF antes de qualquer aplicação.

Percebe-se através da pesquisa bibliográfica que apesar da literatura apresentar

estudos com o uso de experimentos para avaliar o desempenho do WRF, não há

aplicação da técnica de planejamento de experimentos para seleção dos esquemas de

parametrizações, bem como na avaliação da sensibilidade do modelo.

Neste sentido, este trabalho proporá através de técnicas estat́ısticas de planejamento

de experimento, um método para selecionar e avaliar o impacto dos esquemas de

parametrizações na qualidade de previsão de clima e tempo.

Após apresentar esta introdução sobre algumas especificações da climatologia,

associada ao uso de experimentação, resta-nos definir a área geográfica componente

do objeto de estudo, ou seja, qual região do Nordeste brasileiro será selecionada para

o estudo de caso.

O Nordeste Brasileiro, assim como outras regiões, sofre com episódios de

precipitação, que causam enchentes, deslizamentos de barreiras, provocando prejúızos

e em algumas ocasiões perdas de vidas.

Segundo Bristot, Pinheiro e Santos (2012), a distribuição temporal e espacial média

das chuvas ao longo do ano, no Rio Grande do Norte, apresenta uma variação de região

para região, tanto na quantidade quanto no peŕıodo de ocorrência. Em particular, nas

regiões Leste e Agreste, o peŕıodo chuvoso concentra-se entre os meses de fevereiro a

julho.

Assim, delimitaremos como região de estudo para este trabalho, o Estado do Rio

Grande do Norte, em particular a região do Seridó, a qual no ano de 2008 foi atingida

pela a ocorrência de um evento climatológico causando um grande volume de chuva,

que culminou na sangria da barragem de Gargalheiras, localizada próxima a cidade de

Cruzeta. Por ser um evento at́ıpico nessa região, despertou o interesse pelo estudo do

agente causador.

1.1 Motivação

Durante o peŕıodo chuvoso do ano de 2008, compreendido entre os meses de março

e abril, ocorreram chuvas que ocasionaram uma série de problemas à sociedade, tais
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como, deslizamento de terra, alagamentos, perda de barragens, interrupção de energia

elétrica, epidemias, etc. Esse tipo de fenômeno (evento) meteorológico tem trazido

uma série preocupações para a população do estado, a Defesa Civil, os Centros de

Pesquisas em Previsão do Tempo e Clima, os meteorologistas, bem como aos Governos

Federal e Estadual. Prever tais fenômenos (eventos) que têm ocorrido no estado do

Rio Grande do Norte é de bastante relevância para a sociedade em geral. Estudos

como este, permitirá que órgãos ligados ao governo possam tomar decisões antecipadas

para mitigação dos problemas (Figura 1.2) associados ao tempo e clima , e para o

planejamento de ações de poĺıticas públicas preventivas.

Dessa forma, a principal motivação deste estudo é auxiliar pesquisadores que

trabalham com previsão numérica de tempo e clima na escolha de esquemas de

parametrizações que possam de certa forma melhorar as previsões, otimizar o custo

computacional e criar procedimentos práticos para elaboração desses esquemas.

(a) Deslizamento de Terra em Natal (Foto:

Wallace Araújo/G1)

(b) Cratera Aberta na Rua Guanabara,

em Natal.(Foto: Camila Torres/Inter TV

Cabugi)

Figura 1.2: Fotos de Desastres Provocados pela Chuva em Junho de 2014

1.2 Objetivo

Aplicação da Técnica de Experimento Fatorial Fracionado Assimétrico para Avaliar

a Influência de Configurações e de Esquemas de Parametrização do Modelo WRF na

Qualidade das Previsões de Tempo.



Caṕıtulo 2

Planejamento e Análise de

Experimentos

2.1 Histórico

No ińıcio do século XX, Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), inciou seus trabalhos

na Estação Experimental de Rothamsted. Lá, Fisher desenvolveu as técnicas de

planejamento e análise de experimentos, implementou a base da pesquisa experimental,

além de implementar a técnica de análise de variância, para resolução dos problemas

com os quais se deparou naquela estação. Pode-se citar outros pesquisadores com

grandes contribuições para o planejamento de experimentos, por exemplo, Box, Yates,

Kempthorne, Montgomery.

A teoria sobre experimentação foi desenvolvida e aplicada na área agŕıcola, por isso

o motivo de vários termos técnicos dessa área, por exemplo, parcela1, tratamento,

testemunha. Porém, seu uso nas mais diversas áreas foi logo reconhecido, entre elas,

na meteorologia, psicologia, medicina, indústrias, etc.

Neto, Scarminio e Bruns (2003), afirmam que um bom planejamento de experimento

é aquele capaz de fornecer exatamente o tipo de informação que procuramos. No

entanto, o planejamento depende das condições e disponibilidade para a execução

do experimento, da experiência do pesquisador e dos objetivos do estudo. Para

Montgomery (2001), planejamento estat́ıstico de experimentos consiste no processo de

delinear o experimento de tal maneira que dados consistentes que possam ser analisados

por métodos estat́ısticos sejam coletados, resultando em conclusões válidas e objetivas.

Experimentos estatisticamente planejados são testes ou série de testes em que é

1designa cada unidade usada no experimento: Uma peça fabricada, um animal, uma pessoa, um
corpo de prova, uma empresa, um produto, etc.

10
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posśıvel identificar as causas das mudanças na variável de interesse (resposta) a partir de

mudanças nas variáveis de controle (entrada) de um processo ou sistema de simulação.

O planejamento e a escolha do delineamento experimental são etapas importantes na

condução da realização de experimentos de simulação. Para que se tenha um bom

planejamento, é importante observar as condições e disponibilidade de recursos para

realização do experimento, da experiência do pesquisador e dos objetivos do estudo.

Segundo Law e Kelton (2000) planejamento de experimentos, no contexto da

simulação, é um processo de decidir antes da realização dos experimentos quais

configurações simular de tal forma que a informação esperada possa ser obtida com

uma quantidade reduzida de simulação. A realização do experimento exige custos

computacionais e demanda tempo, por isso quanto mais elaborado for, melhor será o

processo de realização deste. Para Kleijnen (1998) o planejamento de experimentos

pode ser definido como selecionar as combinações de ńıveis de fatores que serão

realmente simuladas em um experimento com o modelo de simulação, conforme Figura

2.1.

Figura 2.1: Modelo Geral de um Processo de Transformação.

Fonte: Montgomery (1991).

Quando experimentos são realizados, geralmente o interesse é o estudo de vários

fatores simultaneamente. Porém, a medida em que a quantidade de fatores aumenta,

o número de provas a serem realizadas cresce de forma exponencial, muitas vezes

causando problemas na execução do experimento devido ao elevado número de provas.

Montgomery (1991) afirma que as técnicas de planejamento e análise de experimentos
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podem solucionar esses problemas.

2.2 Construção de um Plano Experimental

Nesta etapa, o trabalho deve ter a colaboração de uma equipe multidisciplinar,

possibilitando reunir conhecimentos de pessoas das áreas de interesse do estudo.

Assim, é posśıvel obter informações sobre o problema a ser estudado, dando base

para definir o objetivo, de modo a atender o interesse de todos os envolvidos na

pesquisa. O procedimento a seguir está elaborado e alicerçado a partir da compilação

de ideias e informações obtidas em pesquisas bibliográficas como por exemplo em

(MONTGOMERY, 1991; BOX; HUNTER; HUNTER, 2005; CATEN; RIBEIRO,

1996).

2.2.1 Etapa 1: Construção do Problema

É importante saber reconhecer e aceitar a existência de um problema, pois, se não

ficar claro para todos qual é o problema, quais são os objetivos a serem alcançados,

certamente não teremos bons resultados com o planejamento. É de suma importância

a participação de todos no entendimento do problema, Meteorologistas, Estat́ısticos e

principalmente a operacionalização do processo. A experiência e conhecimento de cada

membro da equipe é fundamental para se obter resultados plauśıveis com a construção

e execução do planejamento.

1.1 Descoberta do Interesse do Pesquisador.

O estudo deve ter direcionamento para que se possa atender à necessidade do

pesquisador. Nesse sentido, deve-se interrogar o pesquisador de modo a obter

informações relevantes sobre sua área de estudo e o que de fato ele pretende

observar. Logo, pesquisar sobre a área do objeto de estudo dará embasamento

para poder agregar conhecimento e tomar decisões corretas sobre as variáveis e

seus respectivos ńıveis que interessarão no estudo.

1.2 Identificação dos Objetivos.

A experiência do pesquisador, pesquisas bibliográficas, reuniões e discussões sobre

o objeto de estudo é de extrema importância para que os objetivos do estudo

possam ser definidos e alcançados. Portanto, os objetivos devem ser espećıficos,

mensuráveis, não tendenciosos e devem ter consequência prática (CATEN;

RIBEIRO, 1996). Vale ressaltar que o pesquisador pode está interessado em



2.2 Construção de um Plano Experimental 13

estudar um determinado fenômeno, com o objetivo de descobrir suas causas e

efeitos.

1.3 Escolha da Variável Resposta

Nos mais diversos experimentos, caracteŕısticas de respostas podem ser de

interesse e devem ser mensuradas. Normalmente, apresentam grau de

importância diferente, ou seja, algumas são essenciais para atingir o objetivo

do estudo, enquanto outras não.

Escolher as variáveis respostas é uma tarefa importante e minuciosa, pois,

assegura a objetividade na análise dos resultados obtidos. Estas por sua vez,

são variáveis de sáıda do sistema, as quais há interesse, e que possivelmente

serão afetadas quando forem feitas modificações nas variáveis controláveis. Estas

variáveis podem ser qualitativa ou quantitativa.

Nessa fase, as especificações, os “valores” e a importância de cada variável devem

ser identificados. A decisão do quanto é importante a variável resposta deve ser

por consenso, levando-se em consideração a opinião de todos os envolvidos no

processo (CATEN; RIBEIRO, 1996).

1.4 Escolha das Variáveis de Interesse Associadas ao Evento

Nesta fase, escolhem-se as variáveis e em que condições serão avaliadas, definindo-

se a condição espećıfica que será empregada em cada prova. É importante avaliar

como essas variáveis serão controladas sob as condições especificada e como elas

serão medidas.

2.2.2 Etapa 2: Planejamento do Experimento

Nesta etapa, é altamente recomendável que todo o processo seja estruturado de

modo que a coleta dos dados siga uma metodologia baseada no planejamento de

experimentos. Dessa forma, o pesquisador terá a garantia de que o planejamento seja

eficiente e ao mesmo tempo eficaz. Partindo do prinćıpio de que o objetivo da pesquisa

tenha sido bem definido, deve-se seguir os seguintes passos:

2.1 Identificação de Todos os Candidatos a Fatores que Afetam as Variáveis

Respostas

Deve-se proceder a escolha e a definição dos fatores, essencialmente, de acordo

com a natureza do problema e a hipótese correspondente, partes integrantes do

objetivo do experimento. Por outro lado, o experimentador deve levar em conta
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a disponibilidade de recursos e a economia. O conhecimento técnico do processo

é bastante importante nesse passo. Deve-se listar todos os fatores que se espera

ser relevante para o estudo em questão, mesmo que, após uma avaliação seguinte,

parte deles não seja utilizada.

2.2 Identificação dos Candidatos a Fatores Principais e Secundários

Chamamos de fatores principais aqueles cujas caracteŕısticas explanatórias

estão diretamente relacionadas com o objetivo do experimento. Também

conhecidos como fatores controláveis, são aqueles do processo/simulação que serão

estudados (analisados em vários ńıveis) durante a execução do experimento, que

provavelmente terão efeito sobre a variável resposta. Existem também fatores e

interações que podem ser considerados secundários, estes, por sua vez, embora

não sejam de interesse principal, também podem influenciar a variável resposta

e normalmente são mantidos constantes.

2.3 Identificação de Quais Fatores Serão Mantidos Fixos

Todos os parâmetros do processo/simulação que podem ser controlados, e que

possivelmente não terão efeitos significativos sobre a variável resposta (ou já se

sabe seu efeito), serão mantidos fixos durante o experimento. Dessa forma, reduz-

se tanto o custo quanto torna mais simples o experimento.

2.4 Escolha dos Candidatos a Nı́veis dos Fatores

Os ńıveis de cada fator devem ser escolhidos levando-se em conta o provável

efeito do fator de controle sobre as variáveis de resposta, que pela estrutura dos

ńıveis pode ser linear (dois ńıveis), quadrático (três ńıveis) ou de ordem superior

(maior que três ńıveis). Além disso, deve-se levar em consideração os objetivos do

experimento, aspectos teóricos e práticos referentes à área da pesquisa, a escala

de medida conveniente e a aplicação na região de interesse.

2.5 Verificação da Existência das Interações entre os Fatores de Controle

Caso haja interações entre os fatores de controle, seus efeitos deverão ser

estudados no experimento. Essas informações serão úteis na escolha do modelo

estat́ıstico do experimento.

2.6 Seleção do Plano Experimental

Uma vez definida todas as etapas anteriores, é hora de escolher o “melhor”

plano experimental para ser executado. Baseado no conhecimento adquirido em
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discussões do projeto e quando posśıvel em experiência anterior ou conhecimento

sobre os fatores, deve-se fazer a escolha daquele plano que melhor atenda às

necessidades da pesquisa. Alguns livros e artigos dispõem de tabelas com

informações relevantes que auxiliam na decisão de qual plano executar.

2.7 Construção da Matriz Experimental

De acordo com Montgomery (1991), se todas as fases anteriores foram feitas

corretamente, esta será relativamente fácil de ser realizada. Nesta fase, os fatores

serão codificados por letras maiúsculas (A,B,C,...) e seu ńıveis codificados de

acordo com o procedimento padrão (-1 e 1 para cada ńıvel) nos casos em que o

fator tem dois ńıveis, e 0, 1, 2, 3, . . . , n quando estes tiverem três ou mais ńıveis.

Também será definida (aleatoriamente) a ordem de execução de cada prova.

2.3 Experimentos Fatoriais

O planejamento fatorial é o mais indicado quando se deseja estudar o efeito de dois

ou mais fatores simultaneamente sobre a variável resposta, em que todas as combinações

posśıveis são investigadas. De acordo com Wu e Hamada (2009), o uso de um plano

fatorial, ao invés de Um Fator de Cada Vez, é a maneira mais eficaz de determinar a

influência de dois ou mais fatores sobre a variável resposta.

Os experimentos fatoriais são utilizados em larga escala, na indústria, por permitir

ao experimentador encontrar e estimar interações entre fatores (OLGUIN; FEARN,

1997). Estes tipos de experimentos são mais vantajosos que os experimentos com Um

Fator de Cada Vez, pois permite ao experimentador estudar o efeito sobre a variável

reposta de mais de um fator simultaneamente (OLGUIN; FEARN, 1997).

Portanto, quando há mais de um fator no experimento, o mais plauśıvel é conduzir

um experimento fatorial. O planejamento fatorial geralmente é indicado para a fase

inicial do processo de experimentação, visto que se faz-se necessário conhecer os fatores

mais importantes e estudar os seus efeitos sobre a variável resposta.

Num experimento fatorial, cada réplica2 dos tratamentos3 contém todas as posśıveis

combinações de ńıveis e fatores que estão sendo investigadas.

O plano fatorial pode ser completo ou incompleto ou fracionado, dependendo do uso

das combinações posśıveis. Para executar um planejamento fatorial, seleciona-se um

número fixo de ńıveis de cada um dos fatores e, em seguida, executa os experimentos

em todas as combinações posśıveis (BOX; HUNTER; HUNTER, 2005).

2Replicação é aplicação de um mesmo tratamento em diferentes parcelas.
3Dizemos que cada combinação de ńıveis e/ou fatores constituem um tratamento
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Os experimentos em planos fatoriais são recomendados nos seguintes casos:

1. Estudos pilotos tendo como objetivo a investigação em curto prazo de diversos

fatores em todos os seus ńıveis considerados;

2. Detectar se há interação entre os fatores estudados;

3. Em experimentos conduzidos para conclusões e recomendações sobre uma larga

amplitude de condições (produtos robustos).

Uma desvantagem dos experimentos fatoriais é que com o aumento do número de ńıveis

dos fatores, ou mesmo com o aumento dos fatores, o número de provas (tratamentos

ou combinações ou simulações) a serem executadas cresce de forma muito rápida,

muitas vezes inviabilizando a execução do experimento devido ao alto custo de recursos

financeiros, operacional e computacional.

Vantagens do Uso do Planejamento Fatorial:

• redução do número de ensaios sem prejúızo de perda na qualidade da informação;

• estudo simultâneo de diversas variáveis, separando seus efeitos;

• Obtenção de resultados confiáveis;

• realização da pesquisa em etapas, num processo iterativo de acréscimo de novas

provas;

• seleção das variáveis que influem num processo com número reduzido de provas;

• representação do processo estudado através de expressões matemáticas;

• elaboração de conclusões a partir de resultados qualitativos.

2.3.1 Experimentos Fatoriais em Dois Nı́veis

Os experimentos 2k estão entre os mais importantes dentre as classes dos

planejamentos fatoriais. A notação 2k sugere a existência de k fatores, todos em

dois ńıveis. O número total de tratamentos utilizado é determinado pelo resultado

da potência 2k; dáı o porquê de serem chamados de fatoriais completos. Box, Hunter

e Hunter (2005) afirmam que o planejamento fatorial de dois ńıveis é de especial

importância porque:

1. O número de provas por fator estudado é relativamente pequeno;
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2. A interpretação dos resultados obtidos pelos planos pode ser feita por aritmética

elementar e através gráficos;

3. São de grande utilidade nos estágios iniciais de um novo plano experimental, pois

muitas vezes determina uma direção promissora para novas investigações;

4. Os planos podem ser adequadamente aumentados quando uma exploração

local, mais completa for necessária, sendo esse processo chamado de montagem

sequencial;

5. Formam a base para planos fatoriais fracionados em dois ńıveis em que apenas

uma parte escolhida cuidadosamente do fatorial completo é realizado.

Nos experimentos fatoriais 2k existem k efeitos principais4,
(
k
2

)
interações de dois

fatores,
(
k
3

)
interações de terceira ordem,· · · , e uma única interação de k fatores. Sendo

assim, essas quantidades podem ser expressas com
(
k
i

)
, com 1 ≤ i ≤ k. A partir desses

planejamentos (com réplicas) é posśıvel estimar os efeitos principais dos fatores e as

interações, bem como avaliar suas significâncias estat́ısticas.

O estudo dos efeitos nos planos fatoriais, fundamentam-se em três prinćıpios (WU;

HAMADA, 2009).

• Prinćıpio da Ordenação Hierárquica:

(i) Efeitos de baixa ordem costumam ser mais importantes que efeitos de ordem

mais alta;

(ii) Efeitos de mesma ordem, costumam ser igualmente importantes. Isto

significa que, num experimentos com muitos efeitos a serem estimados,

interações de ordem mais alta geralmente não são estatisticamente

significativas.

• Prinćıpio da Esparsidade dos Efeitos: O número de efeitos considerados

importantes é baixo.

• Prinćıpio da Hereditariedade do Efeito: Uma interação é dita significativa, se pelo

menos um dos efeitos principais dos fatores que compõe a interação é significativo

4Efeito principal é a mudança na média de uma resposta, quando passa-se do ńıvel - para o ńıvel
1.
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2.3.2 Experimentos Fatoriais Fracionados 2k−p

Experimentos 2k−p, também chamados de fatoriais fracionados, são experimentos

em que apenas uma fração das provas é executada, sob uma estrutura de

confundimento. Como justificativa para a implementação do experimento fatorial

fracionado, é razoável supor que apenas alguns fatores exercem efeitos significativos

sobre a variável resposta, sendo, portanto, a identificação desses fatores, o objetivo

principal desse experimento.

Montgomery (1991) destaca que é posśıvel analisar os efeitos sobre uma variável

resposta, de um experimento 2k, executando apenas 2k−p provas do experimento sem

que haja perda significativa de precisão e das conclusões decorrentes da análise dos

resultados.

Em estudos iniciais de um planejamento de experimentos, há pouco ou nenhum

interesse nas interações de ordens mais altas (WU; HAMADA, 2009). Segundo

Montgomery, Runger e Calado (2003), se as interações de alta ordem puderem ser

negligenciadas, um planejamento fatorial fracionado envolvendo menos execuções que

um conjunto completo de 2k execuções pode ser usado para obter informações sobre os

efeitos principais e as interações de ordens mais baixas.

Montgomery, Runger e Calado (2003) chamam a atenção para a resolução do

plano, que ele define como sendo uma maneira útil de catalogar planejamentos

fatoriais fracionados de acordo com os padrões de associação que eles produzem.

Num planejamento a resolução é representada por um algarismo romano sobrescrito,

digamos, 23−1
III representa o planejamento fatorial de resolução III de fração metade do

planejamento 23 (MONTGOMERY, 2001). Os planejamentos de resolução III, IV e

V são de suma importância e são detalhados a seguir (MONTGOMERY; RUNGER;

CALADO, 2003).

• Planejamento de Resolução III: Nenhum efeito principal está confundido com

qualquer outro efeito principal, no entanto, efeitos principais podem estar

confundidos com interações de segunda ordem, mas, algumas interações de

segunda ordem estão confundidas entre si.

• Planejamento de Resolução IV: Neste caso, não há confundimento dos efeitos

principais ou qualquer interação de segunda ordem com qualquer outro efeito

principal ou com interação de segunda ordem, no entanto, interações de segunda

ordem estão confundidas com interações de terceira ordem.

• Planejamento de Resolução V: Nestes experimentos, não existe confundimento
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entre os efeitos principais ou com interação de segunda ordem, mas interações de

segunda ordem podem estar confundidas com interações de ordem mais alta.

Segundo Neto, Scarminio e Bruns (2003), a resolução de um experimento fatorial

fracionado é determinado pelas suas relações geradoras. Ou seja, o termo presente

nessas relações que contém o menor número de fatores, é por definição, a resolução do

planejamento. No caso em que o interesse é construir uma fração metade, uma relação

geradora é suficiente. No exemplo a seguir, está detalhado todo o procedimento para

determinar a resolução de um planejamento.

Exemplo 1. Considere um experimento fatorial 24. Seja ABCD a interação mais

alta do fatorial completo, em que o pesquisador está interessado em realizar uma fração

metade deste experimento. Dessa forma, teremos um plano 24−1 com 8 provas, ao invés

das 16 do fatorial completo. Seja D = ABC a interação de ordem mais alta, utilizada

para gerar o experimento fatorial fracionado. Ao multiplicarmos ambos os lados da

expressão anterior por D, resultará em I = ABCD denominada de relação definidora,

em que I é resultado da operação (mod2), ou seja, DD = D2 = I, que representa a

identidade (coluna de 1’s) . Em uma fração metade, a relação definidora é igual a

relação geradora. Segue abaixo a Tabela 2.1de contrastes do experimento.

Tabela 2.1: Matriz de Contrastes do Experimento
Tratamentos A B C D=ABC AB AC AD BC BD CD BCD ACD ABD

(1) − − − − + + + + + + − − −

ad + − − + − − + + − − + − −

bd − + − + − + − − + − − + −

ab + + − − + − − − − + + + −

cd − − + + + − − − − + − − +

ac + − + − − + − − + − + − +

bc − + + − − − + + − − − + +

abcd + + + + + + + + + + + + +

Assim, através de I = ABCD é posśıvel construir toda a fração metade, pois

permite encontrar todos os sinais da matriz de planejamento. Digamos, por exemplo,

que queiramos encontrar o efeito confundido com o fator D. O roteiro será:

I = ABCD ×D
D × I = ABCD ×D

D = ABCD2

D = ABCI

D = ABC
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A partir de I pode-se obter todas as relações de confundimento entre os efeitos

(Tabela 2.2).:

Tabela 2.2: Relações de Confundimentos
I = ABCD

A=BCD AB=CD
B=ACD AC=BD
C=ABD AD=BC
D=ABC

Note que, se formos estimar o efeito de B, também estaremos estimando o

efeito da interação ACD. Assim, o efeito estimado de B será a soma dos efeitos

de B e da interação ACD. Desse modo, dizemos que os efeitos estão confundidos.

Consequentemente pode-se listar todos as relações de confundimento com segue:

lA = A+BCD

lB = B + ACD

lC = C + ABD

lD = D + ABC

lAB = AB + CD

lAC = AC +BD

lAD = AD +BC

Por outro lado, percebe-se que não há confundimentos entre os efeitos principais.

Se considerarmos que os efeitos das interações de ordem três são estatisticamente não

significativos, poderemos estimar os efeitos de A, B, C e D através de lA, lB, lc e lD

respectivamente. Portanto, a escolha do gerador da fração é bastante importante, visto

que, com um bom gerador certamente não haverá relação de confundimento entre os

efeitos principais nem entre aqueles considerados potencialmente ativos.

A resolução de um planejamento 2k−p é igual ao número de letras na palavra mais

curta da relação definidora, que neste caso é única, ou seja, I = ABCD.

2.3.3 Análises de Experimentos Fatoriais em Dois Nı́veis Sem

Réplicas

Como visto anteriormente, em experimentos fatoriais do tipo 2k, o número de

tratamentos é determinado pelo resultado da potência 2k, o que pode levar a um

crescimento exponencial da quantidade de tratamentos, a medida que o número de

fatores aumenta. Por exemplo, em um experimento fatorial 25 tem-se 32 tratamentos;
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se houver duas réplicas, o número de tratamentos passa de 32 para 64 tratamentos,

aumentando o custo ou até mesmo inviabilizando a realização do experimento. Nesse

tipo de situação, quando se trabalha com simulação, é inevitável o aumento do custo

computacional, sendo este muitas vezes fator decisivo para realização do experimento.

Segundo Montgomery, Runger e Calado (2003), Os recursos dispońıveis para

experimentos são, na maioria das vezes, escassos, de modo que um elevado número

de fatores, certamente inviabilizará o experimento com replicação. Neste caso, uma

solução é realizar experimentos não replicados.

Lenth (1989), propôs um método gráfico para estes casos. Pode-se encontrar na

literatura, outros tipos de análise para experimentos não replicados, por exemplo,

(HAMADA; BALAKRISHNAN, 1998).

2.3.3.1 Método para Análise de Planos sem Réplicas

Discorreremos sobre o método proposto por Lenth (1989), visto que será de grande

valia no decorrer da análise dos dados deste trabalho.

O Método de Lenth

Lenth (1989) desenvolveu um método relativamente simples para apresentação

gráfica que consiste em obter uma estimativa para o erro-padrão dos contrates.

Este método também está baseado no prinćıpio da esparsidade dos efeitos. Sejam

k1, k2, . . . , kn contrastes de interesse e sejam c1, c2, . . . , cn suas correspondentes

estimativas. Admitindo que os ci são realizações independentes de uma variável

aleatória N (Ki, σ
2) ; isto é, as distribuições amostrais dos ci são (aproximadamente)

normal com médias ki possivelmente diferentes, mas com variâncias σ2 iguais. Então

temos:

s0 = 1.5×mediana |cj| , (2.1)

define-se um pseudo-erro-padrão (pseudo standard error) PSE dos contrastes como

sendo

PSE = 1.5×mediana|cj | < 2.5s0 |cj| . (2.2)

Perceba que as equações (2.1) e (2.2) são idênticas. Porém, a diferença entre elas

está na equação (2.2) em que a mediana é mais restrita, ou seja, a mediana é obtida

após a exclusão dos efeitos ativos. Dessa maneira, tanto S0 quanto PSE superestimam
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σ, contudo, considerando que existe uma pequena diferença entre (2.1) e (2.2), o PSE

deve ser naturalmente usado.

Lenth (1989) definiu uma margem de erro dada por:

ME = t(0,975;ν) × PSE, (2.3)

sendo t(0,975;ν) o quantil da distribuição t com ν graus de liberdade. Após a realização de

estudos de simulação, Lenth (1989) sugeriu utilizar ν = m
3

. O intervalo [ci ±ME] será

considerado um intervalo de confiança para ki com aproximadamente 95% de confiança.

Lenth (1989) também definiu uma margem de erro simultânea (SME), em que

considera-se que as estimativas são independentes, e é dada por:

SME = t(γ,ν) × PSE, (2.4)

em que

γ =
(
1 + 0, 951/m

)
/2. (2.5)

Após ter seguido os passos acima, o resultado pode ser representado por um gráfico

de barras dos efeitos, em que adiciona-se linhas de referências relativas a ±ME e

±SME. Assim, um contraste será dito significante quando a barra que o representa

ultrapassar uma das linhas referentes a margem de erro simultânea (SME) e será

inativo quando a barra for inferior as linhas referentes a margem de erro (ME). No

caso em que a barra de um contraste se posicionar entre os limites (SME) e (ME),

deve-se levar em conta o conhecimento técnico do pesquisador para decidir sobre o

quanto é significante esse efeito no estudo.

O método de Lenth apresenta três vantagens:

• Os resultados obtidos são expressos em termos das unidades de medida da variável

resposta;

• Torna posśıvel avaliar o tamanho e significância dos efeitos;

• Os cálculos são relativamente fáceis, podendo ser feitos a mão.

Exemplo 2. (Box, Hunter e Hunter, 2005) Para efeito de ilustração, um

experimento de desenvolvimento de um processo é mostrado no qual foram estudados

quatro fatores em um plano fatorial 24: quantidade de catalisador de carga (A),
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Temperatura (B), Pressão (C), e concentração de um dos reagentes (D). A Tabela

2.3 apresenta o plano com as 16 provas e a resposta resp (conversão percentual) para

cada uma das 16 condições de reação.

Tabela 2.3: Delineamento Fatorial 24

Provas A B C D resp. Provas A B C D resp.

1 − − − − 45 9 − − − + 43

2 + − − − 71 10 + − − + 100

3 − + − − 48 11 − + − + 45

4 + + − − 65 12 + + − + 104

5 − − + − 68 13 − − + + 75

6 + − + − 60 14 + − + + 86

7 − + + − 80 15 − + + + 70

8 + + + − 65 16 + + + + 96

Ao analisarmos a Figura 2.2, percebemos que os constrastes A, B, D e BD são

estatisticamente significativos de acordo com a abordagem proposta Lenth (1989), pois

considerando a margem de erro SME, todos eles excedem-na.

Figura 2.2: Gráfico Referente ao Exemplo 2.
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2.4 Análise de Experimentos Fatoriais Fracionados

Assimétricos

Existem casos em que há necessidade de introduzir fatores que possuem ńıveis

diferentes, em um experimento . Segundo Addelman (1962b), quando há situações

experimentais que envolvem fatores com diferentes quantidades de ńıveis, estes

experimentos são denominados experimentos fatoriais assimétricos.

Nos últimos anos tem havido um crescente interesse no estudo de planejamentos

fatoriais assimétricos (LIU; FANG; HICKERNELL, 2006). Nos últimos 20 anos

pesquisas sobre planos assimétricos vem sendo desenvolvida. Veja dentre outras, Ma

e Fang (2001) e Xu e Wu (2001), Hickernell e Liu (2002), Cheng e Ye (2004). Outros

estudos relacionados incluem, por exemplo, Yamada e Lin (1999) e Yamada e Matsui

(2002), Yamada e Lin (2002).

Experimentos fatoriais assimétricos são frequentemente encontrados na prática

quando a escolha do ńıvel do fator pode variar com a natureza do ńıvel do fator,

ou seja, o ńıvel pode ser qualitativo (tipo de herbicida) ou quantitativo (temperatura).

É comum num experimento existirem fatores quantitativos e qualitativos, havendo a

possibilidade dos fatores qualitativos possúırem ńıveis diferentes.

Planejar e analisar experimentos em que fatores apresentam quantidades de ńıveis

diferentes, tornam-se realizáveis com relativa simplicidade e funcionalidade, quando é

posśıvel acomodar os fatores com mais de dois ńıveis de variação em um planejamento

fatorial em dois ńıveis (2k). Um dos métodos utilizados para a obtenção deste plano

é o da substituição, que foi primeiro introduzido formalmente por Addelman (1962b)

e, em seguida, desenvolvido por Wu et al. (1989), (HEDAYAT; PU; STUFKEN, 1992)

e (ZHANG; SHAO, 2001). Estes planos permitem estimativas não correlacionadas

de todos os efeitos principais, quando as interações descritas são negligenciadas

(ADDELMAN, 1962a).

Addelman (1962a) estabeleceu alguns métodos para construção de matrizes

ortogonais 2m× 4n. Wu e Zhang (1993) propuseram o método da resolução e o critério

do mı́nimo aberrante (MA) para planos do tipo 2m × 4n.

Segundo Zi, Liu e Zhang (2007), o MA é comumente usado como um bom critério

para encontrar um plano que atenda as necessidades do pesquisador. Sob a consideração

da hipótese hierárquica, o critério MA apresenta propriedades senśıveis, nos casos em

que quando não há planos com resolução V ou superior, nem sempre é posśıvel escolher

os melhores planos (ZI; LIU; ZHANG, 2007). Por esta razão, Wu e Chen (1992)
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propuseram o conceito de efeitos principais livres5 e de interações de dois fatores livres

(2fi’s), que não são confundidos com qualquer outro efeito principal ou com 2fi’s. Zi,

Liu e Zhang (2007) afirmam que o critério de efeitos livres é especialmente apropriado

quando há um conhecimento prévio sobre as interações, e se as interações de três ou

de maior ordem são despreźıveis, os efeitos livres são estimáveis.

A sua aplicação em estudos que exige esforço computacional pode ser muito

interessante, uma vez que pode reduzir o tempo de processamento e esforço

computacional sem perder a qualidade da informação.

• Método da Substituição e Construção de Planos 2m × 4n

Uma das maneiras de construir um plano assimétrico contendo fatores de dois e

de quatro ńıveis, é começar com um plano 2k−p e substituir três de suas colunas por

uma coluna de quatro ńıveis. Para ilustrar o método, considere a matriz 8 × 7 no

lado direito da Tabela 2.4. É um plano fatorial do tipo 27−4, com oito provas e sete

fatores representados pelas colunas 1, 2, 12, 3, 13, 23, 123. Para manter a consistência

de notação, os seus ńıveis são identificados pelos sinais − e +. Note que a coluna

12 representa a interação entre as colunas 1 e 2, que pode substituir as três colunas

nesta matriz por uma coluna de quatro ńıveis de acordo com a regra estabelecida

na Tabela 2.5. Esta coluna gerada é denotada por A na matriz esquerda da Tabela

2.4. Nesta matriz tem-se a coluna A de quatro ńıveis e quatro colunas de dois

ńıveis 3, 13, 23, e 123. Um par de colunas em matriz é dita ortogonal se todas as

combinações posśıveis nas duas colunas aparecem com igual frequência. A coluna A é

ortogonal a qualquer uma das colunas de dois ńıveis na matriz esquerda da Tabela 2.4,

pois cada uma das combinações (0,−), (1,−), (2,−), (3,−), (0.+), (1,+), (2,+), (3,+)

aparece uma vez entre as oito provas. Esta definição de combinatória tem justificativa

em termos de ortogonalidade na estimativa do efeito (WU; HAMADA, 2009). Quando

restringidos a um par de colunas ortogonais, o plano torna-se um plano fatorial

completo para dois fatores representados por suas colunas, porque os efeitos principais

dos fatores em um esquema fatorial completo são ortogonais (isto é, na tabela da

análise de variância, a soma dos quadrados dos efeitos principais dos fatores são

estatisticamente não correlacionados), a estimativa dos efeitos para essas duas colunas

são não-correlacionadas. Em termos geométricos, pode-se dizer que os subespaços

representados pelos dois efeitos principais são ortogonais.

Faremos agora uma breve descrição da construção de planos do tipo 2m × 4n pelo

método da substituição. Segundo Wu e Zhang (1993) podemos representar as N − 1

5Efeito ou interação livre quer dizer, que estão confundidos com interações de alta ordem.
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colunas de um plano 2N−1 com N = 2k provas pelas k colunas independentes denotadas

por 1, 2, . . ., k e suas interações de ordem 2 a k, dada por 12, 13, . . . , 12 . . . k. Quaisquer

três colunas da forma (α, β, αβ), em que αβ é a coluna de interação entre as colunas

α e β, pode ser substitúıda por uma coluna de quatro ńıveis, sem comprometer a

ortogonalidade (ADDELMAN, 1962a). A substituição é feita de acordo com a regra da

Tabela 2.5. Se pudermos encontrar m triplas de colunas da forma (α, β, αβ), podemos

obter m Colunas de 4 ńıveis por uso repetido do método da substituição. Os esquemas

de grupo desenvolvidos por Wu et al. (1989) e Wu e Chen (1992) podem ser utilizados

para encontrar o número máximo das triplas.

Tabela 2.4: OA(8, 2441) Constrúıdo a partir de OA(8, 27)

Provas A 3 13 23 123

1 0 − + + −
2 0 + − − +

3 1 − + − +

4 1 + − + −
5 2 − − + +

6 2 + + − −
7 3 − − − −
8 3 + + + +

←

Provas 1 2 12 3 13 23 123

1 − − + − + + −
2 − − + + − − +

3 − + − − + − +

4 − + − + − + −
5 + − − − − + +

6 + − − + + − −
7 + + + − − − −
8 + + + + + + +

Tabela 2.5: Regra para Substituir Quaisquer Três colunas da forma (α, β, αβ) por uma

coluna de 4 ńıveis.
α β αβ Fator novo

− − + 0

− + − → 1

+ − − 2

+ + + 3

Como é posśıvel construir através dos métodos acima citados diversos planos do

tipo 2m×4n, precisamos de algum critério para medir a sua bondade e para definir um

plano ideal. Um ponto de partida natural é o critério do mı́nimo aberrante para planos

de 2 ńıveis (CHEN; WU, 1991). Definições detalhadas sobre planos do tipo 2m × 41

podem ser vistas na Tabela 2.6 para planos com 32 provas.
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Tabela 2.6: Planos com 32 Provas do Tipo 2m×41, 4 ≤ m ≤ 9, com Aberração Mı́nima

m Resolution Design Generators Clear Effects

4 V A, 3, 4, 5, 6 = 1345 All five main effects, all 10 2fi’s

5 IV A, 3, 4 , 5 ,6 = 245, 7 = 1345 All six main effects, 34, 35, 47, 57

6 IV A, 3, 4, 5, 6 = 245, 8 = 1345 All seven main effects, 58

7 IV A, 3 , 4, 5, 6 =234, 7 = 235, 8 = 245, 9 = 1345 All eight main effects

8 III A, 3, 4, 5, 6 = 13, 7 = 145, 8 = 234, 9 = 235, T0 = 12345 4, 5, 8, 9, t0

9 III A , 3, 4, 5, 6 = 13, 7 = 14, 8 =234, 9 = 235 , T0 = 245, T1 =1345 5, 8 ,9, t0, t1

Fonte:Experiments: planning, analysis, and optimization, Wu, CF Jeff and Hamada, Michael S, 2009.

• Critério da Aberração Mı́nima para Planos 2m × 41

De acordo com Wu e Zhang (1993), o critério da Aberração Mı́nima segue os

procedimentos assim descritos. Consideremos um plano do tipo 412n, cuja coluna de 4

ńıveis é representada por A = (a1, a2, a3) com a3 = a1a2 e as colunas de 2 ńıveis por

c1, c2, . . . , cn. a1 e cj são escolhidos a partir das colunas do plano 2N−1 com N = 2k

provas. Existem dois tipos de definição de contrastes para esse plano. O primeiro

envolve apenas os cj′s, que é chamado tipo 0. O segundo envolve um dos ai′s e alguns

cj′s, que é chamado tipo 1. Por causa da relação a1a2a3 = I, quaisquer dois ai′s que

aparecem na definição de um contraste pode ser substitúıdo pelo terceiro ai. Portanto,

estes dois tipos esgotam todas as possibilidades.

Para um plano d, seja Ai0(d) e Ai1(d) respectivamente do tipo 0 e do tipo 1 com

palavras de tamanho i que definem os contrastes de d. Em seguida chamamos o vetor

W (d) = {Ai(d)}i≥3 , (2.6)

em que Ai(d) = (Ai0(d), Ai1(d)), é o padrão de comprimento da palavra d. Todo plano

d com A2j(d) positivo não é útil porque dois dos seus efeitos principais estão totalmente

confundidos. É por isso que não considera-se A2(d) em (2.6).

A resolução de d é definida como sendo o menor i tal que Aij(d) é positivo para

pelo menos um j. Entre planos de mesma resolução pode ser feita uma discriminação

a mais por uma extensão do critério da Aberração Mı́nima. Este tipo de extensão

não é único porque os dois tipos de contraste de definição não devem ser tratados da

mesma forma. O tipo 1 é menos grave porque envolve apenas um ai, digamos a1, dos

três contidos em A. Em muitas situações práticas, o conhecimento a priori permitiria

ao experimentador escolher o menos significativo ai dos três contrastes em A para

ser inclúıdo no contraste de definição. Os três contrastes ortogonais em A podem ser

representados por α1 = (−,−, 1, 1), α2 = (1,−,−, 1) e α3 = (−, 1,−, 1). Eles tem

duas interpretações. Para fatores qualitativos, cada contraste mede a diferença média
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entre os ńıveis representados por - e 1 respectivamente. O conhecimento prévio pode

sugerir que uma das diferenças seja menos importante. Já os fatores quantitativos

α1, α2 e α3 dão uma medida alternativa de inclinação e curvatura. Desde que α3 possa

ser interpretado como um contraste cúbico na regressão polinomial, que geralmente é

menos significativa e, por conseguinte, o primeiro a ser inclúıdo no contraste de definição

de menor comprimento. Por isso, é geralmente mais importante requerer um menor

Ai0 do que um Ai1 para um mesmo i. Esta consideração leva-se a seguinte definição:

Definição: Seja d1 e d2 dois planos do tipo 41 × 2n e r o menor i tal que Ai(d1) 6=
Ai(d2). Se Ar0(d1) < Ar0(d2), ou Ar0(d1) = Ar0(d2) mas Ar1(d1) < Ar1(d2), assim,

pode-se dizer que d1 tem menos aberrações do tipo 0 do que d2.

É evidente que o conceito de aberração é uma extensão natural de resolução. Veja

mais detalhes em Fries e Hunter (1980).

Se os contrastes de definição são do tipo 0 considera-se menos grave, podendo definir

aberração mı́nima do tipo 1 através da troca de Ar0 e Ar1 pela definição anterior.

Exemplo 3. Sejam 1, 2, 3, 4 quatro colunas independentes de um plano 215 com 16

provas. Seja A = (1, 2, 12) uma coluna de quatro ńıveis. Considere os seguintes planos

do tipo 41 × 24:

d1 : A, 3, 4, 134, 23,

d2 : A, 3, 4, 14, 23,

d3 : A, 3, 4, 124, 34,

em que as quatro colunas de 2 ńıveis são representadas por 3, 4 e as duas últimas

palavras. Por exemplo, se usarmos B, C, D, E para representar os fatores para as

quatro colunas de dois ńıveis em d1, temos B = 3, C = 4, D = 134 e DE = 124. Por

usar a1 = 1, a2 = 2 e a3 = 12, temos o seguinte contraste de definição para d1,

I = a1BCD = a2BE = a3CDE, (2.7)

e A30 = 0, A31 = 1 e A41 = 2. Para d2 os contrastes de definição são

I = a1CD = a2BE = a3BCDE, (2.8)

e A30 = 0, A31 = 2 e A51 = 1. Para d3, A31 = A41 = 1. todos tem resolução três e d1

tem aberração mı́nima do tipo 0 e do tipo 1.

Perceba que cada um dos śımbolos 1, 2 e 3 aparecem nos contrastes de definição de

d1, d2 e d3. Se qualquer um deles estiver faltando nos contrastes de definição, o plano
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correspondente é inferior ao outro sem essa propriedade. Por exemplo, se o śımbolo

1 for removido da definição 134 de d1, o plano alterado teria comprimentos inferiores

aos de (2.8). Obviamente, todos os planos do tipo 2n × 41 com fração um quarto ou

superior devem satisfazer este requisito.

• Uma Estratégia para Análises de Experimentos 2m × 4n

Passo 1. Suponha que um experimento tenha 2k execuções. Seus 2k − 1 graus de

liberdade, (i. e. 2k − 1 contrastes ortogonais) podem ser representados como produtos

das k colunas geradoras 1, 2, . . . , k, em que 1 é a coluna de quatro “-” e quatro “+”, 2 é

uma coluna de dois “-” e uma dois “+”, um dois “-” e uma dois “+” e assim por diante.

Expresse os contrastes de efeito principal em 2.4 de qualquer fator de quatro ńıveis e o

efeito principal de quaisquer fatores de dois ńıveis como produtos de 1, 2, . . . , k. Dois

contrastes estão confundidos se correspondem à mesma expressão algébrica, ou seja,

quando duas colunas quaisquer são iguais. Todas as relações de confundimento podem

ser obtidas examinando-se estas expressões algébricas.

Passo 2. Uma vez que cada contraste corresponde a um efeito fatorial em um

planejamento 2k, os métodos de análise padrões discutidos nos caṕıtulos 2.3 e 2.3.2

podem ser utilizados. Um gráfico de Lenth pode ser utilizados para identificar efeitos

ativos.



Caṕıtulo 3

Materiais e Métodos

Nesta etapa, o trabalho teve a colaboração de uma equipe multidisciplinar, em que

foi posśıvel reunir conhecimentos de pessoas da área de Estat́ıstica e de Climatologia.

Dessa forma, foi posśıvel obter informações sobre o problema em estudo, nos dando

base para definir o objetivo, de modo a atender o interesse de todos os envolvidos na

pesquisa.

3.1 Construção do Plano Experimental

Numa reunião com pesquisadores da área de Ciências Climáticas, foi apresentado

um problema com modelos numéricos para previsão de tempo e clima, relacionado com

o custo computacional e avaliação do modelo. Na ocasião, foi mencionado o interesse

em trabalhar com técnicas de planejamento de experimentos, para que pudesse servir

de ferramenta no processo de otimização de simulação de previsão de tempo e clima.

Foi feito um extenso levantamento bibliográfico sobre temas relacionados com

modelos numéricos de previsão de tempo e clima, objetivando conhecer as suas

aplicabilidades e como a partir de suas informações, trazer esse problema para ser visto

como um experimento. Assim, passamos a tratar as simulações como experimentos e

buscamos enxergar algumas variáveis como fatores.

Discutimos sobre alguns parâmetros que nos dessem base para pensar num plano

experimental, que resultou no t́ıtulo do trabalho, que passara à ser, Experimentos

Fatoriais Fracionados Assimétricos para Avaliar a Influência da Parametrização do

Modelo WRF na Qualidade das Previsões de Tempo e Clima. Com as ideias já

amadurecidas, passamos a tratar as parametrizações de fatores e seus esquemas de

ńıveis, resultando na escolha de usar os esquemas de parametrizações conforme descrito

na Tabela 3.1. Desse modo, denominaremos Cúmulus, Microf́ısica, LWR, SWR e

30
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Modelo Oceânico como fatores, e seus respectivos esquemas como ńıveis.

Tabela 3.1: Opções de Esquemas de Parametrização

Microf́ısica Cumulus Radiação LWR Radiação SWR Modelo Oceânico

WSM6 A definir CAM CAM yes

WSM3 A definir RRTMG RRTMG no

A definir A definir

A definir A definir

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Percebam que temos três fatores com dois ńıveis e dois fatores com quatro ńıveis,

resultando num plano do tipo fatorial assimétrico 23 × 42 que nos permite executar

um total de 128 simulações. Porém, a nossa proposta é fracionar, então decidimos por

realizar uma fração 1
8

das provas que resulta na execução de apenas 16 simulações.

Desse modo, pretendemos obter ganho de custo computacional.

O próximo passo foi definir onde e como fazer a coleta dos dados observados

(precipitação). Decidimos utilizar dados das estações pluviométricas da Empresa de

Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, instaladas em pontos

estratégicos, num total de 192 estações.

Selecionamos os dados, organizamos e verificamos que em algumas estações os dados

não são consistentes. Por outro lado, as estações não fornecem medidas (pressão,

umidade, vento, etc), além da precipitação. Então, resolvemos dividir o estado em

microrregiões com o intuito de selecionar as 7 estações mais homogêneas, e trabalhar

também com as estações do INMET que são em número de 7. Feito isto, colocamos

em stand-by até que tomássemos outras decisões. Porém, por questões de coerência,

optamos por trabalhar apenas com as informações das estações do INMET.

Após novas informações resolvemos mudar o plano experimental que antes era do

tipo 23 × 42, para o tipo 24 × 41, com 64 simulações a serem realizadas. Neste caso, a

proposta é realizar uma fração metade, ou seja, serão executadas 32 simulações. Por

outro lado, teremos que escolher um plano fatorial que atenda as exigências de interesse

da pesquisa, que neste caso, é que todos os efeitos principais e interações de segunda

ordem e ou superior sejam livres de confundimento.

Assim, usaremos o esquema de parametrização conforme Tabela 3.2.
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Tabela 3.2: Opções de Esquemas de Parametrizações
Cumulus Microf́ısica Radiação Modelo Oceânico PBL

K-F WSM6 CAM yes YSU

NSAS Thompson RRTMG no MYJ

G-D

Tiedtke

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Uma vez decidido o esquema de parametrização, preparamos os arquivos

namelist.wps e namelist.input, que são scripts necessários para execução das simulações

no WRF, sendo estas executas no centro de pesquisa Bjerkens Centre.

As escolha dos esquemas de parametrizações tiveram como critérios; a pesquisa

bibliográfica, o experimento realizado na NCAR, associado as experiências dos

pesquisadores do Bjerkns Centre, do NCAR e da UFRN. Na Tabela 3.3 está o esquema

de parametrização que será utilizado neste trabalho.

Tabela 3.3: Opções de Esquemas de Parametrização

Cumulus Microf́ısica RadiaçãoLW Model-Top PBL

G-D WSM6 CAM 10mb YSU

NSAS Thompson RRTMG 50mb MYJ

Tiedtke

K-F

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 Material

• Região de Estudos, Peŕıodo de Simulação e Dados Meteorológicos

No estudo realizado para avaliação do WRF foi escolhido o território do estado do

Rio Grande do Norte, mais precisamente a região do seridó oriental (ver Figura 3.1) e o

ano de 2008. A escolha dos domı́nios1 de simulação, o domı́nio nest2, que teoricamente

possibilita alcançar uma melhor resolução3 espacial, foi escolhido de maneira a cobrir

toda a região alvo do estudo; o domı́nio parent4 abrange uma área maior cobrindo boa

1Segundo Ferreira (2007), o domı́nio é o espaço f́ısico representado por uma malha tridimensional
no espaço do cálculo;

2É um domı́nio aninhado de tamanho pequeno;
3Espaçamento entre pontos espaciais;
4É o domı́nio principal.
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parte da região nordeste do Brasil e uma extensa faixa maŕıtima do oceano atlântico

Figura 3.1. A resolução é de 36km para o domı́nio d01, 12km para o domı́nio d02 e

4km para o domı́nio d03, estando os dois últimos aninhados.

A seleção do ano de 2008 para realização das simulações deu-se pelo motivo de

naquele ano ter ocorrido um fenômeno meteorológico que causou fortes chuvas sobre a

região em estudo.

Em particular, na região do Seridó Oriental a chuva causou o sangramento do

açude de Gargalheiras, localizado próximo a cidade de Cruzeta (ver Figura 3.1).

Neste sentido, tomamos como base para captação dos dados observados, a estação

pluviométrica de Cruzeta localizada a uma latitude de −6, 41◦ e longitude de −36, 79◦,

a qual disponibiliza dados referente a precipitação, dentre outros.

Por questão de tempo para conclusão do trabalho em questão e operacionalização

das simulações, resolvemos escolher o peŕıodo correspondente aos meses de março a

abril.

Figura 3.1: Localização Geográfica da Cidade de Cruzeta.

Fonte: Elaborada pelo autor e

<http://www.cprm.gov.br/geoecoturismo/geoparques/serido/localizacao.html>

• Configuração do modelo e seleção das opções f́ısicas

O modelo de previsão numérica de tempo utilizado no presente trabalho é o WRF,

versão 3.5 (www.wrf-model.org), com núcleo dinâmico ARW (Advanced Research

WRF).

http://www.cprm.gov.br/geoecoturismo/geoparques/serido/localizacao.html
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Foram realizadas trinta e duas simulações numéricas, com domı́nios espaciais

distintos como visto na Figura 3.1, para o peŕıodo de março a abril de 2008. Cada uma

das trinta e duas simulações numéricas consistiu de um esquema de parametrização

distinto (ver Tabela 3.12). Os domı́nios d01, d02 e d03 de cada simulação serão

comparados com os dados de chuva de uma estação meteorológica, com coordenadas

−6, 410◦ e −36, 790◦ , pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

localizado na cidade de Cruzeta-RN. O tempo de cada simulação está na Tabela 3.4.

Os programas do modelo (FORTRAN), utilizam namelists em que são definidos

pelo pesquisador os parâmetros de configuração de run-time.

Tabela 3.4: Tempo de Simulação

simulação Tempo (horas) Tempo (em min.) simulação Tempo (horas) Tempo (em min.)

01 13:59 839 03 11:53 713

29 10:50 650 17 14:44 884

18 10:17 617 10 08:37 517

25 09:35 575 11 10:21 621

19 11:48 708 04 08:44 524

08 13:09 789 24 12:04 724

27 07:59 479 32 13:54 834

05 10:41 641 12 12:51 771

16 09:41 581 21 14:16 856

30 08:44 524 09 11:42 702

22 09:52 592 31 09:34 574

13 13:40 820 15 13:00 780

07 09:46 586 14 11:54 714

20 11:18 678 28 10:52 652

06 13:01 781 23 08:05 485

26 11:47 707 02 08:05 485

Fonte: Bejerknes Centre.

• Configurações F́ısicas

O sistema WRF dispõe de um amplo leque de opções de esquemas f́ısicos que vem

sendo implantadas ao longo dos anos, sendo parte deles incorporados de outros modelos

de previsão de tempo. Neste sentido, o interesse é reunir num mesmo sistema os

modelos f́ısicos que apresentaram bons resultados nas mais diversas pesquisas. Por

outro lado, as escolha de um subconjunto dentre as posśıveis combinações passou a ser

uma tarefa dif́ıcil. Neste trabalho, selecionamos através de técnicas de planejamento

de experimentos algumas opções de esquemas de parametrização (ver Tabela 3.5),

tomando como base pesquisas bibliográficas, discussões sobre o assunto com uma
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equipe multidisciplinar e principalmente a experiência dos pesquisadores da Bjerkens

Centre e NCAR. Selecionados os esquemas de parametrizações, resta-nos definir o plano

experimental.

Tabela 3.5: Opções de Esquemas de Parametrização

Cumulus Microf́ısica Radiação Model-top PBL LSM

Grell-Devenyi WSM6 CAM 10mb YSU Noah

NSAS Tompson RRTMG 50mb MYJ

Tiedtke

Kain-Fritsch

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O esquema f́ısico do modelo de superf́ıcie de terra (LSM) é fixo. Já para os

esquemas de microf́ısica (MP), da radiação, camada limite planetária (PBL) e topo do

modelo foram escolhidas duas opções de esquemas, enquanto que para o cumulus foram

escolhidas 4 opções. Assim, combinando todas as opções escolhidas, resulta um total de

2× 2× 2× 2× 4 = 64 configurações. Para a construção do plano experimental, iremos

utilizar termos técnicos de planejamento de experimentos, de modo que passamos a

tratar as parametrizações por fatores e seus esquemas por ńıveis, conforme descrito

abaixo.

Cumulus



Grell-Devenyi

NSAS

Tiedtke

kain-Fritsch

Microf́ısica

Thompson

WSM6

Radiação

RRTMG

CAM
Model-top

10mb

50mb

PBL

YSU

MYJ
LSM

{
Noah

Nos esquemas são implementados equações simples que substituem modelos

complexos teóricos, para resolver os termos associados aos fluxos turbulentos de

momento, calor e umidade que aparecem devido a integração das equações. cada um

dos esquemas são descritos abaixo.

1. Grell-Devenyi
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Introduzido por Grell e Dévényi (2002), a parametrização de cumulus por

conjunto tem como caracteŕıstica rodar para ponto de grade múltiplos esquemas

cumulus e variações , sendo transferido para o modelo uma média dos resultados.

Geralmente a média pode ser ponderada a fim de otimizar a parametrização,

mas comumente pesos iguais são atribúıdos. Estes esquemas são do tipo fluxo

de massa, apresentando diferentes parâmetros e eficiência de precipitação. Os

fechamentos de controle dinâmico são baseados em energia potencial convectiva

dispońıvel (CAPE ou função de trabalho em nuvem), de baixo ńıvel de velocidade

vertical, ou convergência de umidade. Aqueles baseados no CAPE (Convective

Avaiçable Potential Energy) equilibra a taxa de variação do CAPE ou relaxa o

CAPE para um valor climatológico, ou remove o CAPE em uma escala de tempo

convectivo.

2. NSAS

Esquema do tipo fluxo-massa com componentes e transportes rasos e profundos.

3. Tiedtke

Esquema tipo fluxo-massa com escala de tempo de remoção de CAPE,

componente superficial e transporte de momento para superf́ıcie raza.

4. Kain-Fritsch

A parametrização kain-Fritsch (KAIN; FRITSCH, 1990; KAIN, 1993) trabalha

com um modelo de nuvem simples, formado por correntes de umidade ascendes

e descendentes incluindo efeitos de troca com a atmosfera tendo uma microf́ısica

relativamente simples. Foi desenvolvido com o intuito de assegurar a conservação

de massa, energia térmica, umidade total e momento. Também considera que

toda CAPE (Convective Available Potential Energy) num elemento de malha é

removido em um tempo de ajustamento.

5. Thompson

Com base em Thompson, Rasmussen e Manning (2004), teve seu desenvolvimento

com objetivo de melhorar a previsão de eventos de congelamento para alertas de

segurança na aviação. Neste esquema são utilizadas funções espectrais clássicas

que integram as classes de hidrometeoro em um conjunto de equações expĺıcitas,

além da concentração do número de gelo, na forma de variáveis prognósticas.

Por sua vez, apresenta simplificações de um parâmetro para água de nuvem,

neve, chuva, e em função de dois parâmetros para gelo de nuvem.
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6. WSM6

Este esquema é relativamente sofisticado, sendo indicado para o uso em pesquisas.

É constitúıdo por seis classes de hidrometeoros (vapor de água, chuva, neve,

gelo e água de nuvem, graupel) como também processos de fase mista que são

parametrizados para semelhança de Lin, Farley e Orville (1983), para exceção dos

cálculos de acreção e de outros parâmetros. Segundo Dudhia (1989) os ajustes

de saturação da água e do gelo são tratados separadamente.

7. RRTMG

É um modelo de transferência radiativa que utiliza a abordagem k-correlacionada

para calcular os fluxos de ondas longas e taxas de aquecimento com eficiência e

precisão para aplicação em GCMs.

8. CAM

Um esquema de banda espectral utilizada no modelo NCAR Atmosfera

Comunidade (CAM 3.0) para simulações climáticas. Ele tem a capacidade de

lidar com as propriedades óticas de vários tipos de aerossóis e gases vestigiais.

Ele usa frações de nuvens e premissas de sobreposição nas regiões insaturados, e

tem uma climatologia de ozônio zonal mensal. O esquema de radiação CAM

é especialmente adequado para simulações climáticas regionais por ter uma

distribuição de ozônio que varia durante a simulação de acordo com dados

climatológicos zonal-médios mensais.

9. MYJ

Esta parametrização de turbulência no PBL e na atmosfera livre Janjic (1990),

Janjić (2002) representa uma implementação não singular do modelo Mellor-

Yamada ńıvel 2.5 de turbulência encerrando Mellor e Yamada (1982) através

de toda a gama de regimes turbulentos atmosféricas. Nesta implementação,

um limite superior é aplicada à escala de comprimento mestre. Este limite

superior depende da TKE bem como a flutuação e de cisalhamento do fluxo

de condução. Na gama instável, a forma funcional do limite superior é derivado a

partir do requisito de que a produção de TKE é não singular no caso de crescente

turbulência. Na gama estável, o limite superior é derivado a partir do requisito

de que a proporção da variância de o desvio da velocidade vertical e TKE não

pode ser menor do que o correspondente ao regime de turbulência de fuga.

10. YSU
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O Yonsei University PBL é a próxima geração do MRF PBL, utilizando também

os termos counter gradient para representar fluxos devido à gradientes não-locais.

Isso aumenta o MRF PBL num tratamento expĺıcito da camada de arrastamento

na parte superior PBL. O arrastamento é feito de forma proporcional ao fluxo

de flutuação da superf́ıcie em linha com os resultados de estudos com modelos

de furacao. A parte superior de PBL é definida utilizando um número de massa

de Richardson espećıfico cŕıtico igual a zero (em comparação com 0,5 no MRF

PBL), de modo que sua eficácia depende apenas do perfil de flutuabilidade que,

em geral, diminui o topo PBL calculada em comparação com MRF.

11. Topo do Modelo

Diferente dos demais, o Topo do modelo não constitui um esquema de

parametrização. Representa a topografia da região, sendo posśıvel determinar

através dos seus parâmetros a altitude da topografia em relação a atmosfera, que

no em questão são dadas por 10mb e 50mb respectivamente.

12. Noah

O Noah LSM é o sucessor do OSU LSM descrito por Chen e Dudhia (2001).

O esquema foi desenvolvido em conjunto pela NCAR e NCEP, e é um código

unificado para fins de investigação operacionais, sendo quase idêntico ao código

usado no modelo norte-americano de Mesoescala NCEP (NAM). Tem a vantagem

de ser compat́ıvel com os campos de solo dependentes do tempo fornecidas em

conjuntos de dados de análise. Este é um modelo de 4-camadas de temperatura

do solo e umidade do dossel e previsão cobertura de neve. Inclui zona de raiz,

evapotranspiração, a drenagem do solo, escoamento superficial e, tendo em conta

as categorias de vegetação e a fração de vegetação mensal e textura do solo. O

regime prevê fluxos de calor senśıvel e latente para o esquema da camada limite.

O Noah LSM adicionalmente prevê gelo do solo, e os efeitos da cobertura de neve

fracionários, tem um tratamento urbana melhorada, e considera propriedades de

emissividade de superf́ıcie, que são todos novos uma vez que o esquema seja OSU.

3.3 Métodos

• Plano Experimental

Denotaremos por A cumulus, por B Microf́ısica, por C Radiação, por D Model-top

e por E PBL, cada fator terá seus ńıveis codificados conforme descrito abaixo:
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Cumulus



Grell-Devenyi (0)

NSAS (1)

Tiedtke (2)

kain-Fritsch (3)

Microf́ısica

Thompson (-)

WSM6 (+)

Radiação

RRTMG (-)

CAM (+)
Model-top

10mb (-)

50mb (+)

PBL

YSU (-)

MYJ (+)
LSM

{
Noah

• Construção do Plano Fatorial Fracionado Assimétrico

Em casos em que o número de simulações é de certa forma grande, certamente

haverá um custo bastante elevado para a execução dos experimentos. Uma maneira

de se obter a informação desejada, é a partir de um número menor de execução de

simulações, correspondendo a uma fração do número de simulações do planejamento

fatorial completo.

O número de interações de alta ordem tende a aumentar à medida que aumenta o

número de fatores. Essas interações são costumeiramente despreźıveis, pois apresentam

valores pequenos de suas estimativas. Por exemplo, a expansão de uma série de

função, tem um decaimento nos valores de seus termos a medida que a expandimos,

assim fazendo essa relação, podemos associar a ideia da série com as interações de

ordem mais alta. Desse modo, se as estimativas produzidas por essas interações não

são significativas, então podemos desprezá-las. Portanto, executar apenas uma fração

do planejamento fatorial completo, é uma maneira plauśıvel para se obter resultados

favoráveis.

Com o aumento da quantidade de fatores, aumentam as chances de que um ou mais

deles não tenha influência sobre a variável resposta. Sendo assim, não há “necessidade”

de realizar todas as simulações do planejamento fatorial completo. Por outro lado,

algumas vezes não se conhece, a priori, a relação completa de todas as variáveis que

afetam a resposta. Então, deve-se estudar nesse estágio o maior número posśıvel
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de variáveis. Isto pode ser feito de forma a se ter um custo menor utilizando o

planejamento fatorial fracionado, ao invés de fatoriais completos (BOX; HUNTER;

HUNTER, 2005).

Como temos um experimento fatorial fracionado assimétrico em que o fator A

tem quatro ńıveis, optamos por transformá-lo em dois fatores a1 e a2 de dois ńıveis,

utilizando o método da substituição Addelman (1962a), conforme a Tabela 3.8. Na

Tabela 3.6 temos o plano assimétrico com o fator A de quatro ńıveis. As provas estão

distribúıdas na Tabela de forma aleatória.

Tabela 3.6: Plano Fatorial Fracionado Assimétrico 41 × 24

Provas
Fatores

Provas
Fatores

A B C D E A B C D E

01 0 − − − + 17 2 − − − +

02 0 + + + − 18 0 − − + −

03 1 − − + + 19 1 − + − +

04 0 − + + + 20 2 − + - −

05 2 − − + − 21 3 − − − −

06 3 + − − + 22 3 + − + −

07 2 − + + + 23 3 + + + +

08 0 + − − − 24 3 − + − +

09 3 + + − − 25 0 + − + +

10 1 + + + + 26 0 − + − −

11 1 + − + − 27 2 + + + −

12 0 + + − + 28 2 + + − +

13 2 + − − − 29 1 + + − −

14 3 − − + + 30 3 − + + −

15 1 + − − + 31 2 + − + +

16 1 − + + − 32 1 − − − −

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Para a construção do plano fracionado 26−1, atribúımos ao fator E os sinais

resultantes do produto dos fatores a1BCD (ver Tabela 3.7).
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Tabela 3.7: Matriz de Delineamento do Plano Fatorial Fracionado 26−1
V

Provas
Fator A Fatores

Provas
Fator A Fatores

a1 a2 B C D E a1 a2 B C D E

1 − − − − − + 17 − + − − − +

2 − − + + + − 18 − − − − + −

3 + − − − + + 19 + − − + − +

4 − − − + + + 20 − + − + − −

5 − + − − + − 21 + + − − − −

6 + + + − − + 22 + + + − + −

7 − + − + + + 23 + + + + + +

8 − − + − − − 24 + + − + − +

9 + + + + − − 25 − − + − + +

10 + − + + + + 26 − − − + − −

11 + − + − + − 27 − + + + + −

12 − − + + − + 28 − + + + − +

13 v + + − − − 29 + − + + − −

14 + + − − + + 30 + + − + + −

15 + − + − − + 31 − + + − + +

16 + − − + + − 32 + − − − − −

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Tabela 3.8: Conversão do Fator A em Dois Fatores de Dois Nı́veis
a1 a2 Fator A

− − 0

+ − 1

− + 2

+ + 3

A relação de confundimentos para esse delineamento, encontra-se na Tabela 3.9.
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Tabela 3.9: Confundimentos

Efeitos principais e interações

a1 = B:C:D:E a1:E = B:C:D

a2 = a1:a2:B:C:D:E a2:E = a1:a2:B:C:D

B = a1:C:D:E B:E = a1:C:D

C = a1:B:D:E C:E = a1:B:D

D = a1:B:C:E D:E = a1:B:C

E = a1:B:C:D a1:a2:B = a2:C:D:E

a1:a2 = a2:B:C:D:E a1:a2:C = a2:B:D:E

a1:B = C:D:E a2:B:C = a1:a2:D:E

a2:B = a1:a2:C:D:E a1:a2:D = a2:B:C:E

a1:C = B:D:E a2:B:D = a1:a2:C:E

a2:C = a1:a2:B:D:E a2:C:D = a1:a2:B:E

B:C = a1:D:E a1:a2:E = a2:B:C:D

a1:D = B:C:E a2:B:E = a1:a2:C:D

a2:D = a1:a2:B:C:E a2:C:E = a1:a2:B:D

B:D = a1:C:E a2:D:E = a1:a2:B:C

C:D = a1:B:E

Fonte: Elaborado pelo autor.

A seleção do plano foi feita a partir do critério de clear effects, conforme descrito

em 2.4. Desse modo, selecionamos o plano do tipo (32, 2441)V .
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Na Tabela 3.10 temos o delineamento experimental completo.

Tabela 3.10: Matriz de Delineamento do Planejamento Fatorial Fracionado 26−1

Simulação O. de execução Ordem Padrão

Fator A Fatores

a1 a2 B C D E

Cumulus Microf́ısica Radiação Model-top PBL

a1 a2 B C D E

e 01 01 − − − − − +

bcd 29 02 − − + + + −

a1de 18 03 + − − − + +

cde 05 04 − − − + + +

a2d 19 05 − + − − + −

a1a2be 08 06 + + + − − +

a2cde 27 07 − + − + + +

b 05 08 − − + − − −

a1a2bc 16 09 + + + + − −

k a1bcde 30 10 + − + + + +

a1bd 22 11 + − + − + −

bce 13 12 − − + + − +

a2b 07 13 − + + − − −

a1a2de 20 14 + + − − + +

a1be 06 15 + − + − − +

a1cd 26 16 + − − + + −

a2e 03 17 − + − − − +

d 17 18 − − − − + −

a1ce 10 19 + − − + − +

a2c 11 20 − + − + − −

a1a2 04 21 + + − − − −

a1a2bd 24 22 + + + − + −

a1a2bcde 32 23 + + + + + +

a1a2ce 12 24 + + − + − +

bde 21 25 − − + − + +

c 09 26 − − − + − −

a2bcd 31 27 − + + + + −

a2bce 15 28 − + + + − +

a1bc 14 29 + − + + − −

a1a2cd 28 30 + + − + + −

a2bde 23 31 − + + − + +

a1 02 32 + − − − − −

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Na Tabela 3.11, temos o plano com os fatores e seus respectivos ńıveis.

Tabela 3.11: Configurações Utilizados em Cada uma das Simulações no WRF.

Simulação Cumulus (A) Microf́ısica (B) Radiação (C) Model-top (D) PBL (E)

01 Grell-Devenyi Thompson RRTMG 10mb MYJ

29 Grell-Devenyi WSM6 CAM 50mb YSU

18 NSAS Thompson RRTMG 50mb MYJ

25 Grell-Devenyi Thompson CAM 50mb MYJ

19 Tiedtke Thompson RRTMG 50mb YSU

08 Kain-Fritsch WSM6 RRTMG 10mb MYJ

27 Tiedtke Thompson CAM 50mb MYJ

05 Grell-Devenyi WSM6 RRTMG 10mb YSU

16 Kain-Fritsch WSM6 CAM 10mb YSU

30 NSAS WSM6 CAM 50mb MYJ

22 NSAS WSM6 RRTMG 50mb YSU

13 Grell-Devenyi WSM6 CAM 10mb MYJ

07 Tiedtke WSM6 RRTMG 10mb YSU

20 Kain-Fritsch Thompson RRTMG 50mb MYJ

06 NSAS WSM6 RRTMG 10mb MYJ

26 NSAS Thompson CAM 50mb YSU

03 Tiedtke Thompson RRTMG 10mb MYJ

17 Grell-Devenyi Thompson RRTMG 50mb YSU

10 NSAS Thompson CAM 10mb MYJ

11 Tiedtke Thompson CAM 10mb YSU

04 Kain-Fritsch Thompson RRTMG 10mb YSU

24 Kain-Fritsch WSM6 RRTMG 50mb YSU

32 Kain-Fritsch WSM6 CAM 50mb MYJ

12 Kain-Fritsch Thompson CAM 10mb MYJ

21 Grell-Devenyi WSM6 RRTMG 50mb MYJ

09 Grell-Devenyi Thompson CAM 10mb YSU

31 Tiedtke WSM6 CAM 50mb YSU

15 Tiedtke WSM6 CAM 10mb MYJ

14 NSAS WSM6 CAM 10mb YSU

28 Kain-Fritsch Thompson CAM 50mb YSU

23 Tiedtke WSM6 RRTMG 50mb MYJ

02 NSAS Thompson RRTMG 10mb YSU

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Com as informações obtidas a partir do plano acima, constrúımos os esquemas e

configurações de parametrizações, que serão utilizados nas simulações. Estes por sua

vez, estão dispostos na Tabela 3.12 de forma aleatorizada.
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Tabela 3.12: Configurações Usadas em Cada uma das Simulações no WRF

Simulação Cumulus (A) Microf́ısica (B) Radiação (C) Model-top(D) PBL (E) LSM

01 Grell-Devenyi Thompson RRTMG 10mb MYJ Noah

29 Grell-Devenyi WSM6 CAM 50mb YSU Noah

18 NSAS Thompson RRTMG 50mb MYJ Noah

25 Grell-Devenyi Thompson CAM 50mb MYJ Noah

19 Tiedtke Thompson RRTMG 50mb YSU Noah

08 Kain-Fritsch WSM6 RRTMG 10mb MYJ Noah

27 Tiedtke Thompson CAM 50mb MYJ Noah

05 Grell-Devenyi WSM6 RRTMG 10mb YSU Noah

16 Kain-Fritsch WSM6 CAM 10mb YSU Noah

30 NSAS WSM6 CAM 50mb MYJ Noah

22 NSAS WSM6 RRTMG 50mb YSU Noah

13 Grell-Devenyi WSM6 CAM 10mb MYJ Noah

07 Tiedtke WSM6 RRTMG 10mb YSU Noah

20 Kain-Fritsch Thompson RRTMG 50mb MYJ Noah

06 NSAS WSM6 RRTMG 10mb MYJ Noah

26 NSAS Thompson CAM 50mb YSU Noah

03 Tiedtke Thompson RRTMG 10mb MYJ Noah

17 Grell-Devenyi Thompson RRTMG 50mb YSU Noah

10 NSAS Thompson CAM 10mb MYJ Noah

11 Tiedtke Thompson CAM 10mb YSU Noah

04 Kain-Fritsch Thompson RRTMG 10mb YSU Noah

24 Kain-Fritsch WSM6 RRTMG 50mb YSU Noah

32 Kain-Fritsch WSM6 CAM 50mb MYJ Noah

12 Kain-Fritsch Thompson CAM 10mb MYJ Noah

21 Grell-Devenyi WSM6 RRTMG 50mb MYJ Noah

09 Grell-Devenyi Thompson CAM 10mb YSU Noah

31 Tiedtke WSM6 CAM 50mb YSU Noah

15 Tiedtke WSM6 CAM 10mb MYJ Noah

14 NSAS WSM6 CAM 10mb YSU Noah

28 Kain-Fritsch Thompson CAM 50mb YSU Noah

23 Tiedtke WSM6 RRTMG 50mb MYJ Noah

02 NSAS Thompson RRTMG 10mb YSU Noah

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Na tabela 3.13 estão elencadas as simulações na ordem padrão. As demais

configurações do sistema foram mantidas fixas.

Tabela 3.13: Configurações Usadas em Cada uma das Simulações no WRF

Simulation Cumulus (A) Microf́ısica (B) Radiação (C) Model-top(D) PBL (E) LSM

01 Grell-Devenyi Thompson RRTMG 10mb MYJ Noah

02 NSAS Thompson RRTMG 10mb YSU Noah

03 Tiedtke Thompson RRTMG 10mb MYJ Noah

04 Kain-Fritsch Thompson RRTMG 10mb YSU Noah

05 Grell-Devenyi WSM6 RRTMG 10mb YSU Noah

06 NSAS WSM6 RRTMG 10mb MYJ Noah

07 Tiedtke WSM6 RRTMG 10mb YSU Noah

08 Kain-Fritsch WSM6 RRTMG 10mb MYJ Noah

09 Grell-Devenyi Thompson CAM 10mb YSU Noah

10 NSAS Thompson CAM 10mb MYJ Noah

11 Tiedtke Thompson CAM 10mb YSU Noah

12 Kain-Fritsch Thompson CAM 10mb MYJ Noah

13 Grell-Devenyi WSM6 CAM 10mb MYJ Noah

14 NSAS WSM6 CAM 10mb YSU Noah

15 Tiedtke WSM6 CAM 10mb MYJ Noah

16 Kain-Fritsch WSM6 CAM 10mb YSU Noah

17 Grell-Devenyi Thompson RRTMG 50mb YSU Noah

18 NSAS Thompson RRTMG 50mb MYJ Noah

19 Tiedtke Thompson RRTMG 50mb YSU Noah

20 Kain-Fritsch Thompson RRTMG 50mb MYJ Noah

21 Grell-Devenyi WSM6 RRTMG 50mb MYJ Noah

22 NSAS WSM6 RRTMG 50mb YSU Noah

23 Tiedtke WSM6 RRTMG 50mb MYJ Noah

24 Kain-Fritsch WSM6 RRTMG 50mb YSU Noah

25 Grell-Devenyi Thompson CAM 50mb MYJ Noah

26 NSAS Thompson CAM 50mb YSU Noah

27 Tiedtke Thompson CAM 50mb MYJ Noah

28 Kain-Fritsch Thompson CAM 50mb YSU Noah

29 Grell-Devenyi WSM6 CAM 50mb YSU Noah

30 NSAS WSM6 CAM 50mb MYJ Noah

31 Tiedtke WSM6 CAM 50mb YSU Noah

32 Kain-Fritsch WSM6 CAM 50mb MYJ Noah

Fonte: Elaborado pelo autor.

• Variáveis Respostas.
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Duas medidas são utilizadas para refletir o desempenho da simulação em relação aos

dados observados na estação.

Dentre as medidas, resolvemos trabalhar com erro médio absoluto (MAE), que é

uma medida usada para representar as diferenças médias entre os valores simulados pelo

WRF e o valor observado, além de ter como caracteŕıstica uma baixa sensibilidade a

valores extremos. O cálculo é feito a partir da expressão (3.1). O MAE pode ser visto

como uma maneira de medir a magnitude do erro num peŕıodo de tempo. Quanto menor

o valor do MAE, maior será a semelhança entre as séries observada e as simuladas.

Também utilizamos o desvio padrão (s), dada pela expressão (3.2).

MAE =

n∑
i=1

|Pi −Oi|

n
. (3.1)

sendo Pi o valor da precipitação da simulação no dia i

Oi o valor da precipitação observada no dia i, com i = j = 1, 2, 3, . . . , n, n ∈ N.

log(s) = log

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

(Pi − P̄ )2 (3.2)

Sendo Pi a precipitação simulada no dia i;

P̄ a média das precipitações;

n o número observações.
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Resultados e Discussão

Neste caṕıtulo, relatamos sobre o processo empregado na condução do experimento,

desde o tratamento dos dados, empregos da técnica estat́ıstica de planejamento de

experimentos, até os resultados obtidos.

4.1 Análise Estat́ıstica

Nesta seção experimento analisamos a influência dos fatores A: Cúmulus, B:

Microf́ısica, C: Radiação, D: Model-Top e E: PBL, sobre a modelagem de precipitação,

através de simulações executadas no modelo WRF, aplicada em três domı́nios. Assim,

faremos uma investigação para sabermos quais fatores são ativos para cada domı́nio e

se existe ganho em utilizar diferentes domı́nios.

Os dados serão analisados com aux́ılio do programa de computador denominado R.

4.1.1 Tratamento dos Dados

Cada simulação gera três arquivos do tipo“tslist”correspondentes aos domı́nios d01,

d02 e d03. Neles é posśıvel encontrar as variáveis de interesse. A cada 0, 05horas ≈
3min. o modelo gera uma observação.

• ts hour: Previsão do tempo em horas

• rainc: chuva convectiva (mm). Ocorrem quando há arrefecimento do vapor de

água com a altitude, formando nuvens “carregadas” originando uma precipitação

forte e momentânea.

• rainnc: chuva não convectiva (mm). É originada do encontro da massa de ar

com uma barreira topográfica, e ocorre queda de temperatura e condensação do

48
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vapor d’água. São de longa duração e baixa intensidade.

Para obtenção da variável precipitação total, trabalha-se com as variáveis “rainc1”

e “rainnc2” que representam chuvas convectivas e não convectivas respectivamente.

Para que obtivéssemos a variável de interesse do nosso estudo, tomamos as colunas

correspondentes as informações da “rainc” e “rainnc” e procedemos da seguinte forma:

Sabe-se que nos pluviômetros, a medição da precipitação é realizada diariamente

às 09:00h (horário de Braśılia), que corresponde a 12:00 UTC (padrão internacional

utilizado na meteorologia). Essa medição corresponde ao valor acumulado nas últimas

vinte e quatro horas, o que equivale dizer que foi feita uma observação da precipitação

diária.

Por outro lado, os modelos numéricos de previsão de tempo, geram valores de

“precipitação acumulada” no espaço compreendido entre 00:00h e 23:59h. Portanto,

tem-se dois pontos a observar; o primeiro é que no pluviômetro temos valores diários

de precipitação, enquanto na simulação temos valores de “precipitação” acumulado,

o segundo ponto é que há uma defasagem horária entre as leituras. Para contornar

essa situação, identificamos nos dados simulados que para termos por exemplo, o valor

correspondente a um dia de precipitação, deve-se tomar a soma das primeiras 432

linhas da coluna da variável rainc e adicionar o maior valor encontrado na coluna da

variável rainnc (“precipitação acumulada”), obtendo dessa forma o valor corresponde à

precipitação acumulada de um dia e assim sucessivamente para os demais.

Por outro lado, era de nosso interesse que não houvesse defasagem entre as medições

dos pluviômetros e as medições das simulações, então para que tivéssemos leituras dia a

dia iguais nos dois casos, resolvemos subtrair as primeira 648 linhas dos dados simulados

que corresponde a 36h, sincronizando dessa forma as medições. Feito esse procedimento,

obtivemos os valores de precipitação acumulada simulados correspondentes a 60 dias,

que coincide com peŕıodo de coleta dos dados observados na estação. Em seguida,

desacumulamos os dados provenientes das simulações para que pudéssemos fazer as

análises comparando os valores observados com os simulados. Vale ressaltar que o

primeiro dia de simulação foi descartado pelo motivo do modelo precisar de um spin-

up3, implicando no descarte do primeiro dia do valor observado na estação.

1Ocorrem quando há arrefecimento do vapor de água com a altitude, formando nuvens“carregadas”
originando uma precipitação forte e momentânea.

2É originada do encontro da massa de ar com uma barreira topográfica, e ocorre queda de
temperatura e condensação do vapor d’água. São de longa duração e baixa intensidade.

3É o tempo que o modelo leva para que esteja pronto para rodar normalmente: chuva penetrar no
solo, massas de ar entrar em movimento, etc. Uma forma de ilustrar seria o tempo para um motor
aquecer antes de começar a ser usado. Então, este tempo do spin-up normalmente é removido das
análises.
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Nas Tabelas 4.1, 4.1.1 e 4.3 abaixo estão os resultados do erro médio absoluto

(MAE) calculado para cada simulação nos domı́nio d01, d02 e d03 respectivamente.

Tabela 4.1: Erro Médio Absoluto do Domı́nio d01

Simulação MAE Simulação MAE

01 11.13 03 8.99

29 7.77 17 9.17

18 11.18 10 8.16

25 8.01 11 6.69

19 8.59 04 8.47

08 10.41 24 9.40

27 9.44 32 9.30

05 7.72 12 8.13

16 8.72 21 9.81

30 8.48 09 8.00

22 7.62 31 8.07

13 8.43 15 8.09

07 8.29 14 9.09

20 7.95 28 8.25

06 9.03 23 8.12

26 8.63 02 7.88

Elaborada pelo Autor.

Tabela 4.2: Erro Médio Absoluto do Domı́nio d02

Simulação MAE Simulação MAE

01 11.89 03 8.87

29 8.02 17 8.76

18 12.04 10 8.18

25 8.05 11 8.14

19 8.31 04 8.10

08 11.66 24 10.12

27 8.95 32 9.30

05 7.94 12 8.12

16 8.58 21 9.54

30 7.97 09 7.50

22 8.48 31 8.16

13 8.23 15 8.02

07 8.37 14 9.90

20 8.31 28 8.34

06 8.35 23 8.09

26 8.59 02 7.67

Elaborada pelo Autor.
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Tabela 4.3: Erro Médio Absoluto do Domı́nio d03

Simulação MAE Simulação MAE

01 10.67 03 9.05

29 9.08 17 8.42

18 10.91 10 8.11

25 8.13 11 8.33

19 8.51 04 9.27

08 11.14 24 8.02

27 8.84 32 9.38

05 7.75 12 8.11

16 8.58 21 8.68

30 8.65 09 7.37

22 8.84 31 8.13

13 8.29 15 8.18

07 8.47 14 10.78

20 8.50 28 8.25

06 8.19 23 8.35

26 7.79 02 7.57

Elaborada pelo Autor.

4.1.2 Avaliação Estat́ıstica para o Domı́nio d01

A partir dos dados obtidos, nosso primeiro passo é verificar quais efeitos são

considerados ativos, considerando como variável resposta o desvio padrão. Para isso,

utilizamos o gráfico de Lenth.

Note que no gráfico 4.1 nenhum dos efeitos a prinćıpio são ativos, ou seja, aqueles

cujo valores ultrapassam a margem de erro simultânea (SME). Porém, observa-se que

a interação AB (Cumulus e Microphysics) pertence a região de incerteza, ou seja, está

acima da margem de erro ME, que por sua vez pode ser considerada significativa com

base nos conhecimentos a priori de informação dessa interação. Assim, faremos uma

análise criteriosa dessa interação.
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Figura 4.1: Gráfico de Lenth

Na análise dos gráfica da Figura 4.2 a resposta é dada pelo desvio padrão, que é

importante apresentar valores baixos. Perceba que quando combinamos o esquema de

parametrização Tiedtke com os demais esquemas de cumulus, encontramos um baixo

valor de desvio padrão (abaixo de 4) em relação ao desvio padrão da série observada

(sobs = 13, 27).

Figura 4.2: Gráfico de Interação

Note que, quando consideramos nessa análise, como variável resposta, o erro médio

absoluto (MAE), através da análise gráfica 4.3 nenhum dos efeitos são ativos, pois,

estão abaixo da margem de erro (ME).
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Figura 4.3: Gráfico de Lenth

4.1.3 Avaliação Estat́ıstica para o Domı́nio d02

Percebam através das análises feitas no Gráficos 4.4 e 4.5 que não há efeitos ativos.

mais uma vez nos deparamos com caso em que todos os contrastes apresentam valores

de efeitos abaixo da margem de erro (ME).

Figura 4.4: Gráfico de Lenth
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Figura 4.5: Gráfico de Lenth

4.1.4 Avaliação Estat́ıstica para o Domı́nio d03

O resultado da análise para o domı́nio d03, segue o mesmo racioćınio do domı́nio

d02, conforme análises através de 4.6 e 4.7, pois, neste também não há fatores e/ou

interações ativas. Sendo assim, podemos tomar as mesmas conclusões do domı́nio d02

para o domı́nio d03.

Figura 4.6: Gráfico de Lenth
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Figura 4.7: Gráfico de Lenth

4.1.5 Gráficos de Linhas dos Domı́nios d01, d02 e d03

No Gráfico 4.8 estão dispońıveis as 32 precipitações simuladas e a precipitação

observada. Percebam que embora em alguns intervalos, o modelo tenha superestimado

ou subestimado a precipitação em relação ao observado, na maioria, as simulações

tiveram comportamentos semelhantes ao da observação, o que configura uma boa

representatividade do fenômeno ocorrido no estudo de caso. É notório que o modelo

conseguiu reproduzir para todos os três domı́nios no peŕıodo compreendido entre o

décimo e trigésimo dia, a ocorrência de chuva. O mesmo racioćınio vale para os demais

gráficos referentes aos domı́nios d02 e d03.
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Figura 4.8: Gráfico de Linhas das Simulações no Domı́nio d01
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No Gráfico 4.9 estão dispońıveis as 32 precipitações simuladas e a precipitação

observada referentes ao domı́nio d02. Assim como no domı́nio d01, o comportamento

das séries simuladas foram muito próximos do observado.

Figura 4.9: Gráfico de Linhas das Simulações no Domı́nio d02
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No Gráfico 4.10 estão dispońıveis as 32 precipitações simuladas e a precipitação

observada. Como nos casos anteriores, as simulações representaram bem o evento em

estudo.
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Figura 4.10: Gráfico de Linhas das Simulações no Domı́nio d03
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Caṕıtulo 5

Considerações Finais

5.1 Conclusão

É notório através deste trabalho que experimentos em que são analisados vários

fatores simultaneamente são mais vantajosos do que a análise de um fator por vez,

pois, permite o estudo das interações entre fatores, além de possibilitar a verificação

de diferença na variável resposta entre os ńıveis de um fator não é a mesma em todos

os ńıveis do outro fator.

Percebe-se que existe pouca diferença entre os resultados obtidos para os domı́nios

d01, d02 e d03 respectivamente. Estes resultados nos levam a conclusão que não há

motivos para a realização de simulações nos domı́nios d02 e d03, pois, a análise dos

esquemas de parametrização no domı́nio d01 para este estudo de caso é suficiente. Por

outro lado, as diferenças obtidas do erro médio absoluto (MAE) entre as simulações

dos três domı́nios (d01, d02 e d03) são insignificantes, que certamente pode ter sido

influenciado pelo fato do uso da opção two-way nesting1. Ainda assim, podemos

concluir que há um impacto significante para os estudos climáticos, visto que d01

tem baixa resolução, consequentemente tem execução computacional mais rápida, o

que torna posśıvel simulações utilizando longos peŕıodos.

O planejamento fatorial determina que fatores tem efeitos relevantes na variável

resposta, bem como o efeito do fator varia quando há mudança no ńıvel dos outros

fatores. O experimento fatorial fracionado assimétrico de resolução V é indicado nos

caso em que interessa estimar os efeitos principais e interações de segunda ordem.

Os experimentos não-replicados são de extrema importância no planejamento de

simulações numéricas para previsão de tempo e clima, pois, influência diretamente na

diminuição do custo computacional.

1A grade maior alimenta (informações) a menor e vice-versa, e assim sucessivamente.

58
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Pode-se concluir que a aplicação da técnica de Fatoriais Fracionados Assimétricos

é bastante satisfatória, visto que possibilita ao pesquisador a realização de um número

reduzido de simulações, acarretando em uma diminuição de custo computacional.

Por fim, os resultados obtidos indicam que experimentos estatisticamente planejados

são de suma importância para a avaliação de configurações e/ou esquemas de

parametrizações para modelos numéricos de previsão de tempo e clima.

5.1.1 Apresentação em Congresso

Este trabalho foi apresentado pelo Dr. Michel D. S. Mesquita, na Conferência

Internacional Royal Statistical Society - RSS2015, ocorrido nos dias 07, 08, 09 e 10 de

Setembro de 2015 em Londres, intitulado de Evaluation of parameterization schemes in

the Weather and Research Forecasting model through asymmetrical fractional factorial

designs, o qual teve ótima repercussão, despertando o interesse de três grupos

de pesquisa (Imperial College, Royal Statistical Society e Met Office) e de uma

Empresa de estat́ıstica esportiva, os quais elogiaram bastante o trabalho. Ficaram

bastante interessados quando foi mencionado que entre os trabalhos futuros, estaremos

analisando extremos.

5.2 Trabalhos Futuros

A aplicação de experimentos fatoriais fracionados assimétricos em processos de

simulação numérica de previsão de tempo e clima, sugere que seja ampliada uma

discussão, em especial para os planejamentos fracionados assimétricos não-replicados.

Por outro lado, os métodos abordados nesta dissertação, em especial a variável resposta,

sugere o desenvolvimento de uma nova medida para quantificar a diferença entre as

séries simuladas e a observada, de modo a permitir uma avaliação da sensibilidade do

modelo.

Assim, listamos abaixo algumas sugestões para pesquisa em trabalhos futuros:

1. Avaliar o modelo WRF utilizando os dados referentes a estação pluviométrica do

INMET em Natal;

2. Comparar os resultados obtidos neste trabalho com os resultados que serão

obtidos com os dados da estação pluviométrica de Natal;

3. Analisar esquemas de parametrização do WRF através das técnicas de

planejamento de experimentos;
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4. Elaborar tabelas com configurações e/ou esquemas de parametrizações para

previsão de tempo com base em experimentos estatisticamente planejados;

5. Investigar resultados que serão obtidos através de planejamento de experimentos

para outras variáveis (temperatura, vento, etc.);

6. Propor uma nova medida para quantificar a diferença entre os dados simulados

e os observados;

7. Uso deste mesmo procedimento para analise de extremos.
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JANJIĆ, Z. I. Nonsingular implementation of the mellor–yamada level 2.5 scheme in
the ncep meso model. NCEP office note, v. 437, p. 61, 2002.

JR, J. V. C.; STENSRUD, D. J. The importance of understanding mesoscale model
parameterization schemes for weather forecasting. Weather and forecasting, v. 10,
n. 4, p. 716–740, 1995.

KAIN, J. S. Convective parameterization for mesoscale models: The kain-fritsch
scheme. The representation of cumulus convection in numerical models,
Meteor. Monogr, v. 24, n. 46, p. 165–170, 1993.

KAIN, J. S.; FRITSCH, J. M. A one-dimensional entraining/detraining plume model
and its application in convective parameterization. Journal of the Atmospheric
Sciences, v. 47, n. 23, p. 2784–2802, 1990.

KLEIJNEN, J. P. Experimental design for sensitivity analysis, optimization, and
validation of simulation models. Handbook of simulation, John Wiley & Sons: New
York, p. 173–223, 1998.

LAW, A. M.; KELTON, D. W. Simulation modeling and analysis. McGraw-Hill, 2000.

LENTH, R. V. Quick and easy analysis of unreplicated factorials. Technometrics,
Taylor & Francis, v. 31, n. 4, p. 469–473, 1989.

LIN, Y.-L.; FARLEY, R. D.; ORVILLE, H. D. Bulk parameterization of the snow field
in a cloud model. Journal of Climate and Applied Meteorology, v. 22, n. 6, p.
1065–1092, 1983.

LIU, M.; FANG, K.; HICKERNELL, F. J. Connections among different criteria for
asymmetrical fractional factorial designs. Statistica Sinica, C/O DR HC HO, INST
STATISTICAL SCIENCE, ACADEMIA SINICA, TAIPEI 115, TAIWAN, v. 16, n. 4,
p. 1285, 2006.

MA, C.-X.; FANG, K.-T. A note on generalized aberration in factorial designs.
Metrika, Springer, v. 53, n. 1, p. 85–93, 2001.
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vento no centro de lançamento de alcântara. Revista Brasileira de Meteorologia,
SciELO Brasil, v. 29, n. 2, p. 259–270, 2014.

SKAMAROCK, W.; KLEMP, J.; DUDHIA, J.; GILL, D.; BARKER, D.; DUDA, M.;
HUANG, X.; WANG, W.; POWERS, J. A description of the advanced research wrf
version 3, 2008. NCAR Technical Note, NCAR/TN-475 STR, p. 125, 2008.

SKAMAROCK, W. C.; KLEMP, J. B.; DUDHIA, J.; GILL, D. O.; BARKER, D. M.;
WANG, W.; POWERS, J. G. A description of the advanced research WRF version 2.
[S.l.], 2005.

SR, R. A. P. Mesoscale meteorological modeling. [S.l.]: Academic press, 2013.
v. 98.



5.2 Trabalhos Futuros 66

THOMPSON, G.; RASMUSSEN, R. M.; MANNING, K. Explicit forecasts of winter
precipitation using an improved bulk microphysics scheme. part i: Description and
sensitivity analysis. Monthly Weather Review, v. 132, n. 2, p. 519–542, 2004.

TORRES, F. T. P.; MACHADO, P. J. de O. Introdução à climatologia. [S.l.]:
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