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RESUMO
A mudança nos padrões de variáveis hidrometeorológicas tem sido alvo de grande
preocupação na comunidade científica e na sociedade como um todo. Todas as preocupações
estão no sentido de se compreender de que forma se dá o impacto no meio ambiente. Assim, o
objetivo

deste

projeto

foi

estudar

aspectos

hidrometeorológicos

(precipitação

e

evapotranspiração) em diferentes regiões na Amazônia com diferentes níveis de
desmatamento. Para isso foram usados os dados de chuvas do Climate Prediction Center
(CPC) com frequência mensal e cobertura espacial de 0,5º de latitude e de longitude (300 x
120 pontos de grade) que compreendem o período climatológico de 1981 a 2010 para as
regiões Norte, Leste e Sul da Amazônia. Também foram utilizados dados do índice de
severidade de seca (Standardised Precipitation Evapotranspiration Index – SPEI) nas escalas
mensal (SPEI-1) e anual (SPEI-12) com o intuito de analisar a variabilidade e identificar a
severidade da seca, para o mesmo período climatológico da precipitação para cada região do
estudo. A metodologia consistiu em usar resultados de modelos estocásticos do tipo Auto
Regressivo Integrado a Médias Móveis (ARIMA), a partir do qual foi possível fazer análise
da variável-alvo dependente (precipitação) como função do tempo em cada região. Além
disso, realizou-se uma simulação climatológica (1981-2010) para a América do Sul Tropical a
partir do RegCM4, usando o esquema de parametrização Grell. A partir da precipitação e
temperatura do modelo foram geradas séries climatológicas de SPEI-1 e SPEI-12 para as
regiões, dessa forma foi possível fazer análises comparativas entre observação e modelo.
Adicionalmente, analisou-se o Southern Oscillation Index (SOI) a fim de estabelecer uma
relação entre as forçantes de grande escala oceânicas (notadamente o El Niño Oscilação Sul) e
a resposta hidrometeorológica sobre as regiões estudadas. Para a análise da escala temporal da
variabilidade dominante para as estas variáveis, foi aplicada a metodologia da Transformada
de Wavelet (TW). Os resultados apontaram maior variabilidade nas chuvas na região Leste
onde ocorre um acentuado avanço do desmatamento, o qual faz parte do arco do
desmatamento e também na região Sul, onde o desmatamento já encontra-se bem
estabelecido. Enquanto que para a região Norte o padrão se manteve sem grande
variabilidade. O modelo ARIMA apresentou-se adequado, com bom ajuste para precipitação
mensal para as regiões do estudo. Com relação ao RegCM4, este subestimou a precipitação
para toda a série climatológica de todas as regiões, entretanto foi capaz de representar
adequadamente a variabilidade da climatologia, tanto para a precipitação quanto para o SPEI,
principalmente na escala temporal anual (SPEI-12). Assim como, esteve bem ajustado em
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identificar condições de seca de severidade moderada, principalmente para as regiões Norte e
Leste.
Palavras-chave: Desmatamento. Amazônia. ARIMA. SPEI. RegCM4. Wavelet.
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ABSTRACT
The change in patterns of hydrometeorological variables has been a major concern in
the scientific community and society as a whole. All concerns they are in the sense of
understanding how the impact on the environment is. Thus, the objective of this project was to
study hydrometeorological aspects (precipitation and evapotranspiration) in different regions
of the Amazon with different levels of deforestation. For this, rainfall data from the Climate
Prediction Center (CPC) with monthly frequency and spatial coverage of 0.5º latitude and
longitude (300 x 120 grid points) that comprise the climatological period from 1981 to 2010
for the North, East and Southern regions of the Amazon. Also dry severity index data were
used (Standardised Precipitation Evapotranspiration Index – SPEI) on monthly scales (SPEI1) and annual (SPEI-12) with the purpose of analyzing the variability and identifying the
severity of the drought, for the same climatological period of precipitation for each region of
the study. The methodology consisted in using stochastic model results of the Auto Regressive
Integrated to Moving Averages (ARIMA), from which it was possible to analyze the
dependent variable (precipitation) as a function of time in each region. In addition, a
climatological simulation (1981-2010) was carried out for Tropical South America from
RegCM4 using the Grell parameterization scheme. From the precipitation and temperature of
the model, climatological series of SPEI-1 and SPEI-12 were generated for the regions, being
possible the comparative analysis between observation and model. Additionally, the Southern
Oscillation Index (SOI) was analyzed in order to establish a relationship between the large
oceanic forcings (notably the El Niño Southern Oscillation) and the hydrometeorological
response on the studied regions. For the analysis of the temporal scale of the dominant
variability for these variables, the Wavelet Transform (TW) methodology was applied. The
results indicated a greater variability in the rainfall in the eastern region where there is a
marked increase in deforestation, which is part of the deforestation arc and in the South,
where deforestation is already well established. While for the North region, the pattern
remained without great variability. The ARIMA model was adequate, with good adjustment
for monthly precipitation for the study regions. With regard to the RegCM4, this one ,it
underestimated precipitation for the entire climatological series of all regions, but was able to
adequately represent the variability of climatology for both precipitation and SPEI, mainly on
the annual temporal scale (SPEI-12). As well as, it was better adjusted to identify conditions
of moderate drought severity, mainly for the North and East regions.
Keywords: Deforestation. Amazon. ARIMA. SPEI. RegCM4. Wavelet.
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1 INTRODUÇÃO
A Amazônia vem sofrendo desmatamento há tempos, gerado por vários motivos,
dentre eles destacam-se: a degradação ocasionada pelo corte de árvores, destinadas ao
comércio ilegal de madeira; queimadas ilegais para abertura de pastagens para o gado ou
áreas agrícolas (principalmente para a cultura de soja) e áreas de assentamentos em função do
grande crescimento populacional; desmatamento para abertura de rodovias que possibilita
outras diversas atividades (FEARNSIDE, 2001, 2006, 2007, 2014; COSTA et al., 2007).
Estudos realizados no final da década de 1990 previam os efeitos da expansão das
rodovias através da região amazônica, estimulando em grandes proporções o avanço da
fronteira agrícola e a exploração madeireira, ocasionando a conversão de florestas em
pastagens e áreas de plantio, reduzindo a precipitação e favorecendo as queimadas
(NEPSTAD et al., 1999). Em casos mais extremos, já se apontava naquela década a
possibilidade do processo de savanização em grandes proporções na Amazônia (NOBRE et
al., 1996). Estudos do início da década de 2010 (por exemplo, LAPOLA et al., 2013)
confirmaram as previsões da década de 90, na qual verifica picos na área cultivada e no
tamanho de rebanho bovinos na região de desmatamento da Amazônia e do Cerrado;
entretanto, há também de se considerar a variabilidade natural do clima.
Em estudo sobre a influência do desmatamento sobre as variáveis meteorológicas,
faz-se necessário analisar o papel deste no ciclo hidrometeorológico da região e os possíveis
efeitos na escala regional e global. A floresta Amazônica é uma grande área com a ocorrência
de convecção profunda e precipitação anual média acima de 2.300 mm, tendo um papel
fundamental no clima tropical, com implicações para a dinâmica do sistema climático e
balanço de energia global (PETERSEN et al., 2002). Se mudanças no uso e cobertura da terra
influenciam os padrões espaciais e temporais de variáveis ambientais na baixa troposfera,
então essa mudança poderá implicar em mudanças no sistema climático regional e global.
De acordo com Coe et al. (2013) o clima das regiões sul e sudeste da Amazônia
apresentam maior sensibilidade aos efeitos do desmatamento, devido a combinação do
desmatamento histórico em grande escala e também devido a posição geográfica destas duas
regiões, que estão inseridas em uma zona de transição entre o cerrado e a floresta. Analisando
regiões específicas (Amazônia Oriental e Nordeste do Brasil) a partir de simulações
climáticas, Oyama & Nobre (2003) puderam projetar mudanças climáticas no Nordeste do
Brasil (com uma simulação de vegetação semidesértica) e na Amazônia. A conclusão desses
autores apontou para a diminuição da precipitação e evapotranspiração, devido ao
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enfraquecimento da convergência de umidade na baixa troposfera. Por outro lado, na parte Sul
da Amazônia, o estudo projetou aumento da precipitação e diminuição da evapotranspiração,
aumentando a amplitude da sazonalidade nessa região. Neste sentido, pesquisas também têm
indicado alterações em outras variáveis ambientais, tal como nos componentes do balanço de
energia à superfície, na temperatura do ar, na umidade do ar, na precipitação (HOUGHTON et
al., 1996; MCGUFFIE & HENDERSON-SELLERS, 2001; DA ROCHA et al., 2009), com
consequências para os processos de circulação regional da atmosfera (DAVID; WALKO;
AVISSAR, 2011).
No que se refere a uso de modelos climáticos regionais, Pereira et al. (2017)
analisaram os impactos na simulação atmosférica à mudança do uso e cobertura da terra na
América do Sul. Verificaram que ao atualizar o mapa de uso e cobertura de terra usados no
Modelo Climático Regional na sua quarta versão (RegCM4) havia uma melhoria de
aproximadamente 10% na simulação da precipitação e boa concordância nas simulações das
temperaturas máximas e mínimas relativamente às observações a superfície. Nesse sentido,
verifica-se um grande número de pesquisas baseadas em técnicas observacionais e de
modelagem a fim de analisar mudanças no sistema climático regional e global como resultado
de alterações nas características da superfície da Terra (NOBRE et al., 1991; HENDERSONSELLERS, 1993; DIRMEYER & SHUKLA, 1994; WERTH & AVISSAR, 2002; ROCHA et
al., 2012; CORREIA et al., 2006; ROCHA et al., 2014).
Um efeito direto do uso da terra na região amazônica para a agricultura é a
modificação do albedo de superfície, que é maior em cultivos agrícolas relativamente às
florestas. A retirada de grandes árvores diminui a evapotranspiração, interceptação de água
pela floresta e reciclagem de vapor d’água. Ao mesmo tempo, diminui a turbulência mecânica
em função da diminuição da rugosidade (COSTA, 2005; LATHUILLIÈRE et al., 2012), o que
pode, em última análise, reduzir a precipitação que ocorre na região via mecanismo de
convecção local. No que concerne especificamente à evapotranspiração, Lathuillière et al.
(2012) identificaram, com base em dados para o período de 2000 a 2009, que no Estado do
Mato Grosso a evapotranspiração em regiões de floresta contribuiu com aproximadamente 50
km3 ano-1, representando cerca de 50% do total da evapotranspiração do Estado somente para
o ano de 2000. Os autores também evidenciaram que o desmatamento no Estado, nesse
período, foi responsável por uma diminuição de 16,2 km3 ano-1, o que representou um
declínio na evapotranspiração na floresta tropical.
O padrão de desmatamento em algumas regiões na Amazônia assemelha-se a uma
“espinha de peixe” (ROY & AVISSAR, 2002; Roy, 2009) e essa configuração tem influência
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na formação de circulações de mesoescala, influenciando na precipitação da região (WANG et
al., 2000). Mais adiante, Wang et al. (2009) identificaram fortes evidencias da predominância
de nuvens rasas em regiões desmatadas na Amazônia, enquanto áreas com vegetação nativa
apresentam maior ocorrência de nuvens profundas (COSTA et al., 2007; NOBRE et al. 2009)
e isso pode alterar o equilíbrio hidrometeorológico da região.
Os resultados discutidos em alguns estudos com modelo dinâmicos globais sugerem
que o desmatamento leva a uma diminuição da precipitação sobre a Amazônia (ZHANG et
al., 2001; WERTH & AVISSAR, 2002); contudo, existem resultados que afirmam o contrário
(FINDELL et al., 2006). Além disso, estudos com modelagem regional (GANDU et al., 2004)
apontam para uma redução do total de chuvas próximo às zonas costeiras e ao longo de
grandes rios, enquanto verifica-se um aumento da precipitação sobre áreas montanhosas,
especialmente em encostas voltadas para vales de rios. Com isso, foi possível verificar através
de modelagem dinâmica, que a expansão da região conhecida como “arco do desmatamento”
não provoca uma redução generalizada da precipitação na região.
A partir da análise dos estudos acima mencionados, os resultados da aplicação de
modelos numéricos para estudar a influência do desmatamento no clima da Amazônia podem
divergir. Portanto, ainda não são suficientes para se concluir sobre as reais consequências do
desmatamento no clima da região e por essa razão, se faz necessário uma ampliação do
entendimento desses processos físicos através de várias fontes de observações. Ao mesmo
tempo, a dimensão espacial da Amazônia não permite um monitoramento contínuo de todos
os mecanismos envolvidos no problema.
Sobre o aspecto de modelagem dinâmica da atmosfera, Adams et al. (2009) fazem
uma revisão de literatura sobre estudos na Amazônia, focando-se na parametrização de
convecção em modelos numéricos. Destacam os principais problemas encontrados nas
parametrizações de convecção, como o fato das nuvens convectivas poderem gerar
circulações de mesoescala atuantes na organização de complexos convectivos (MOLINARI &
DUDEK, 1992). Outro problema também está em relacionar o transporte associado a
convecção (COTTON & ANTHES, 1989) e também as dificuldades existentes na simulação
dos efeitos da convecção e seus processos em regiões tropicais e principalmente no ciclo
diurno (LIN et al., 2000; YANG & SLINGO, 2001; SANTOS E SILVA et al., 2012; SANTOS
E SILVA et al., 2013).
Adiciona-se a essas incertezas o fato de que é praticamente impossível monitorar
(com boa densidade instrumental) uma área do tamanho da floresta Amazônica. Por isso,
técnicas de sensoriamento remoto, modelagem estocástica e modelagem dinâmica da
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atmosfera são indispensáveis para estimativa de diversas variáveis para o estudo destas
mudanças nos padrões de vegetação (por exemplo, áreas de queimadas ou de desmatamento)
ou variáveis atmosféricas, por exemplo, o vapor d'água, a nebulosidade e a precipitação,
ampliando assim o entendimento de variáveis associadas ao ciclo hidrometeorológico da
região, sua variabilidade e suas possíveis tendências.
A Hipótese desse estudo foi que regiões com diferentes níveis de desmatamento na
Amazônia

apresentam

diferenças

significativas

nos

componentes

do

ciclo

hidrometeorológico, causando alterações no padrão de cobertura de nuvens convectivas e
consequentemente no total de precipitação regional; porém, a natureza dessas alterações é não
linear e não totalmente entendidas, por isso, faz-se necessário uma abordagem
multidisciplinar (sensoriamento remoto, modelagem dinâmica e modelagem estatística) para
estudar a influência do desmatamento na precipitação e evapotranspiração.
Com isso, o objetivo geral da presente tese foi realizar um estudo sobre a
variabilidade climática da precipitação e do Índice de Precipitação-Evapotranspiração
Padronizado (SPEI) em regiões com diferentes níveis de desmatamento na Amazônia a partir
de dados observados e simulados com RegCM4, identificando assim as variabilidades
extremas nas séries temporais associadas a fenômenos meteorológicos em diferentes escalas
temporais. Especificamente, pretendeu-se:


Estudar a série temporal da precipitação em diferentes regiões na Amazônia

(Norte, Leste e Sul/Sudeste), através de um modelo autoregressivo integrado a médias
móveis, de suavização exponencial (ARIMA), identificando o modelo mais adequado;


Avaliar a capacidade do modelo regional RegCM4 em simular a precipitação e

o SPEI em regiões específicas na Amazônia;


Analisar a variabilidade da precipitação e do SPEI, observada e simulada, no

domínio do tempo e da frequência, através da análise de ondaletas (wavelets), em diferentes
regiões na Amazônia.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
Este tópico foi elaborado no intuito de abranger os principais tópicos relacionados ao
tema desta pesquisa e sobre esses tópicos apresentar resultados atualizados (estado da arte)
dos estudos que foram realizados, para que esses sirvam de embasamento teórico para
fundamentar as análises.
2.1 ASPECTOS METEOROLÓGICOS E CLIMÁTICOS DA BACIA AMAZÔNICA
De Oliveira et al. (2013) analisando séries temporais de precipitação diária obtidos
do TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) para 10 verões austrais (151 dias) para o
período de 1999 a 2010 e identificaram que os eventos de chuva na região sul da Amazônia
estão relacionados com a penetração das frentes frias e formação da ZCAS. Por outro lado,
Cohen et al. (1995) identificaram que no norte da Amazônia os eventos de chuva são
originados devido à circulação de monção que causa o aumento da atividade da Zona de
Convergência Inter Tropical (ZCIT) sobre a região Amazônica e as linhas de instabilidade
formadas próximo da costa se propagando em direção a Amazônia central, influenciadas por
Jatos de Baixos Níveis (ALCÂNTARA et al., 2011).
Santos et al. (2014) determinaram sub-regiões homogêneas de precipitação na
Amazônia aplicando técnicas multivariadas (análise de agrupamento) em um conjunto de
dados coletados através de 305 pluviômetros. Os autores conseguiram identificar que no arco
do desmatamento uma região homogênea de precipitação, com padrão similar a outras
regiões, porém com menor intensidade de chuva. Nesta pesquisa foram identificadas seis subregiões que representam os padrões de precipitação na Amazônia, os quais se distinguem pelo
perfil e intensidade. E tais sub-regiões de precipitação homogênea estão associadas com a
ZCIT, ZCAS, Alta da Bolívia (AB) e Linhas de Instabilidade Continentais (LIC).
No que concerne ao ciclo diurno de precipitação e nebulosidade, alguns estudos na
Amazônia foram realizados no âmbito do projeto Large-Scale Biosphere-Atmosphere
Experiment in Amazonia (LBA). Especificamente a campanha do período chuvoso de 1999
"Wet Season Atmospheric Mesoescale Campaign" (TRMM-WETAMC/LBA) serviu de base
para o entendimento do ciclo diurno sobre a região (SILVA DIAS et al., 2002). No entanto,
antes mesmo desta campanha diversas pesquisas já haviam sido feitas envolvendo o ciclo
diurno (MINNIS & HARRISON, 1984; HENDON & WOODBERRY, 1993; JANOWIAK et
al.,1994; GUEDES & MACHADO, 1997; GARREAUD & WALLACE, 1997).
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O aspecto geral do ciclo diurno na Amazônia é o máximo de precipitação no final da
tarde sobre áreas continentais em função do aquecimento diabático da superfície.

O

mecanismo de controle do ciclo diurno da convecção tem as seguintes características
(MACHADO et al., 2002): no período da manhã, a cobertura de nuvens diminui à medida que
o fluxo solar que atinge a superfície aumenta e, consequentemente, aumenta a temperatura
potencial equivalente (θe); no início da tarde ocorre o rápido desenvolvimento da convecção,
e também frações de nuvens altas e convectivas aumentam rapidamente, dessa forma são
observados o início e a máxima precipitação.
A partir de dados do GOES (nuvens), acrescentando dados LANDSAT (Land Remote
Sensing Satellite - desflorestamento) e TRMM (precipitação), Negri et al. (2004) observaram
que na estação seca a nebulosidade de cumulus rasos e de convecção profunda e também
ocorrências de chuvas intensas são maiores sobre as regiões desmatadas e não florestais
(cerrado) do que sobre as áreas de floresta densa. Neste mesmo estudo os autores encontraram
para a região desmatada a maior porcentagem de nebulosidade após 15h30 e também notaram
que o aumento da precipitação é mais evidente no período de transição do seco para o
chuvoso (agosto) para a região de Rondônia no sudoeste do Brasil.
Analisando dados coletados com pluviômetros sobre a ocorrência de chuva durante o
experimento TRMM/LBA, realizado em Ji-Paraná (RO) durante os meses de janeiro e
fevereiro de 1999, Tota et al. (2000) verificaram que o ciclo diurno apresenta dois picos
máximos, o primeiro ocorre durante a madrugada entre 02h00 e 04h00 devido a sistemas
convectivos de mesoescala e um segundo máximo é verificado à tarde entre 15h00 e 17h00
devido ao mecanismo de convecção local. Outra característica da precipitação verificada neste
estudo é de que as chuvas observadas no ambiente degradado tendem a ser de curta duração e
de intensidade forte. Mais tarde, alguns estudos (SANTOS E SILVA et al., 2009a; SANTOS E
SILVA et al., 2009b; SANTOS & SILVA et al., 2011) usando diferentes fontes de dados (radar
S-POL e algoritmo 3B42_V6) verificaram que o algoritmo apresentou melhores resultados
quando analisava o regime de leste do Sistema de Monção da América do Sul (SMAS), por
outro lado apresentou dificuldade em representar as chuvas intensas durante a noite. Neste
estudo, os autores identificaram através dos dados do radar S-POL um máximo de chuva às
1800 UTC e outro máximo secundário às 0600 UTC. Com os dados do algoritmo 3B42_V6
foi possível identificar algumas características do radar, apresentando um máximo às 2100
UTC; entretanto, não reproduziu o máximo às 1800 UTC durante o regime de leste conforme
identificado nos dados do radar, além disso, verificou-se subestimativa em cerca de 50% do
total de precipitação em relação a precipitação do S-POL (SANTOS E SILVA et al., 2009b).
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Santos e Silva et al. (2012) analisaram a eficácia do modelo BRAMS em simular
adequadamente o ciclo diurno após a implementação de uma nova CTF (convective trigger
function). O estudo foi conduzido com dados do TRMM-LBA, os resultados apontam que em
uma de suas simulações o máximo de chuva ocorrendo as 1400 UTC (10h00) e em uma
segunda simulação o máximo foi observado as 1800 UTC (14h00), sendo este resultado
consistente com o ciclo diurno da precipitação observado por dados de Radar S-POL
(SANTOS E SILVA et al., 2009b). Resultados estes que se assemelham aos encontrados por
Tanaka et al. (2014), em que ao estudar a variação diurna da precipitação em quatro estações
meteorológicas em torno de Manaus (Amazonas - 03°S, 60°W) a partir de observações
horárias para o período 2006-2011, identificaram que a precipitação diurna é mais frequente
que a precipitação noturna e os horários mais recorrentes na cidade são entre 10h00 e 14h00.
Santos e Silva (2013) realizou um estudo do ciclo diário e semidiário da precipitação
na região costeira do Norte do Brasil com dados de 13 anos do projeto TRMM, de 1º de
janeiro de 1998 a 30 de abril de 2011. Identificou que a amplitude do ciclo diurno é maior no
quadrimestre de janeiro a abril (JFMA), com valores máximos localizados sobre o nordeste do
estado do Pará. Constatou que nas localidades com distância entre 0 e 100 km da costa, houve
predominância do máximo de chuvas noturnas no quadrimestre JFMA. Adentrando mais o
continente, entre 100 e 350 km, este máximo ocorre entre 1800 e 2100 UTC. Quando se dirige
mais para o interior do continente, entre 350 e 450 km, se tem o máximo de chuvas no início
da manhã, consistentes com os resultados como de Angelis et al. (2004), que ao realizar um
estudo observacional a partir de dados de 24 estações ao longo da bacia Amazônica,
observaram que na região norte da Amazônia as chuvas ocorrem com muita frequência no
período noturno. Por outro lado, em regiões da Amazônia central, oeste e sul estes máximos
de chuva ocorrem de tarde.
Em estudo que buscou estimar o período de retorno de valores extremos de
precipitação para cada estação do ano em diferentes sub-regiões da Amazônia Brasileira,
Santos et al. (2015a) identificaram que os extremos de precipitação mais intensos ocorrem
nos meses da estação chuvosa e de transição. Santos et al. (2015b) realizaram estudo
utilizando dados de precipitação diária e identificaram que as regiões sul e costeira são as
mais propensas a ter quantidade de precipitação diária mais elevada na bacia Amazônica, haja
vista que sofrem influência do SMAS (MARENGO et al. 2010a), exercendo controle sobre a
formação da ZCAS (ZHOU & LAU, 1998). Por outro lado, a região na qual se espera os
menores valores de precipitação total diária é a noroeste da Amazônia.
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As oscilações intrasazonais (MADDEN & JULIAN, 1971) também atuam na bacia
Amazônica, especificamente a Oscilação de Madden e Julian (OMJ), manifesta-se como
células de grande escala com propagação zonal para leste (WEICKMANN et al., 1985). Tais
padrões são mais nítidos nos trópicos, onde a convecção relativa à OMJ apresenta-se fora de
fase entre o Oceano Índico e o Pacífico oeste, assim como entre a região da Indonésia e
América do Sul. Os padrões da variabilidade intrasazonal são identificáveis no centro-leste da
América do Sul (CARVALHO et al., 2004) e são relacionadas às fases de propagação da OMJ
durante o verão austral, da mesma forma que existe um papel dessa oscilação na modulação
das anomalias de supressão prolongada. Com isso, distúrbios intrasazonais modulam a
intensidade das chuvas não só sobre o centro-sul da Amazônia, mas por toda a extensão da
ZCAS (MUZA & CARVALHO, 2006; GRIMM, 2019).
A variabilidade da precipitação na bacia Amazônica também está associada à
variabilidade intrasazonal, que influencia nos padrões de circulação da atmosfera em escala
continental, influenciando os sistemas de escala sinótica (RICKENBACH et al., 2004; LI &
FU, 2006), que podem se estender Amazônia adentro, ao longo da Zona de Convergência do
Atlântico do Sul (ZCAS) (SILVA DIAS et al., 2002; HALVERSON et al., 2002; SIQUEIRA
& MACHADO, 2004). Além disso, essa característica faz parte do sistema de monções da
América do Sul (JONES & CARVALHO, 2002). A bacia Amazônica apresenta uma elevada
variabilidade com relação a aspectos climatológicos e, principalmente no que se refere à
precipitação. Neste sentido, Santos et al. (2014) a partir de dados de 305 estações
meteorológicas para o período de 1983 a 2012, identificaram que os extremos de precipitação
mais intensa são esperados durante a estação chuvosa (verão austral) e de transição (outono
austral) para as seis regiões de precipitação homogênea identificadas em outro estudo
(SANTOS et al. 2015a). Devido à variabilidade nestas estações do ano podem ser observadas
as oscilações interanuais de precipitação total anual, na qual apresenta o ENOS (El Niño
Oscilação Sul) como principal fonte de variabilidade em todas as estações e mais ainda no
verão, modulando a frequência de eventos de precipitação extremos (GRIMM, 2011).
Através do modelo de dispersão e transporte Lagrangeano FLEXPART (FLEXible
PARTicle dispersion model) e dados de reanálise para o período de 1979 a 2012 (ERAInterim), Drumond et al. (2014) investigaram o papel da umidade na Bacia Amazônica no
balanço hidrológico regional, ao longo do ano. Observaram que em anos de El Niño bem
estabelecido, há o aumento do transporte de umidade da Amazônia em direção ao sudeste da
América do sul. Também identificaram a importância do oceano Atlântico Tropical (AT)
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atuando como fonte de umidade para a bacia, porém a região norte do AT contribui
predominantemente no verão austral e a região sul do AT contribui durante o resto do ano.
Combinando observações de chuva e temperatura e campos de circulação de baixonível e evapotranspiração de reanálises, Marengo et al. (2013b) determinaram as
características atmosféricas da seca de 2005 na Amazônia através de simulações com vários
modelos regionais. Observaram que todos os modelos simularam para o sul da Amazônia a
elevada precipitação em março de 2005 e as condições mais secas em abril de 2005, bem
como as condições abaixo da média de precipitação durante maio-setembro de 2005. No
início do verão, durante o período de novembro a fevereiro, os modelos conseguiram captar o
afastamento das anomalias negativas de precipitação. Por outro lado, ao se analisar as grandes
inundações ocorridas na Amazônia (1954, 1989, 1999, 2009, 2011 e 2015; MARENGO et al.
2013b) identificou-se como principais causas a atuação da La Niña em associação com o
aquecimento anômalo das águas do Oceano Atlântico Tropical Sul (SENA et al., 2012;
MARENGO et al., 2013a; MARENGO et al., 2013b; SATYAMURTY et al., 2013b;
ESPINOZA et al., 2013).
Recentemente, Da Silva et al. (2018) a partir de dados de precipitação e temperatura,
descrito de Xavier et al. (2015), entre 1980 e 2013 com grade de 0,25° x 0,25° para seis
regiões homogêneas na Amazônia e analisando tendências em 21 índices extremos climáticos,
identificaram tendência positiva no máximo mensal da temperatura máxima diária (TXx, de
acordo com RClimdex) durante a estação seca (Junho – Julho – Agosto e Setembro – Outubro
– Novembro) para todas as sub-regiões da Amazônia, bem como para a sub-região localizada
no arco do desmatamento. E também identificaram uma redução de -0,162 mm nos dias com
precipitação maior do que 10 mm (R10mm, de acordo com o RClimdex). De forma geral, os
resultados mostraram um aumento nas temperaturas, enquanto que as taxas de precipitação na
maioria das sub-regiões não mostraram tendências significativas, mesmo que tenham
identificado que para algumas sub-regiões houve um aumento da precipitação.
A natureza da convecção em dadas áreas da Amazônia apresenta uma forte influência
sazonal (ADAMS et al., 2011a, 2011b). Por exemplo, na estação chuvosa a convecção
profunda apresenta características de regimes tropicais marítimos, com menor CAPE e
redução na ocorrência de relâmpagos (WILLIAMS et al., 2002; PETERSEN et al., 2006). Os
meses mais secos são agosto e setembro (MACHADO et al., 2004), sendo que a nebulosidade
no sudeste da Amazônia apresenta maior amplitude e um máximo bem definido por volta do
mês de fevereiro e aumentos sazonais com maior amplitude de sudoeste para sudeste. O ciclo
sazonal na porção sul da Amazônia apresenta convecção mais intensa durante o período de
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transição (seca para a chuvosa) segundo análise de Convective Available Potential Energy
(CAPE); entretanto, existe uma elevada complexidade e heterogeneidade na convecção do
ambiente amazônico (WILLIAMS et al., 2002; SILVA DIAS et al., 2002). Isso pode ser
exemplificado quando os sistemas convectivos organizados (linhas de instabilidades e
complexos convectivos de mesoescala) dominam o regime convectivo e a precipitação.
Considerando diferentes regiões da bacia Amazônica (Belém, Manaus e Vilhena),
verificou-se que na estação chuvosa a diferença entre os totais de chuva destas localidades é
em torno de 30%, enquanto no período seco 15% e o mecanismo de instabilidade condicional,
quantificada pela CAPE, pode explicar a natureza convectiva das chuvas nas áreas analisadas
(LI & FU, 2006).
Observa-se na Amazônia uma espécie de gangorra na precipitação observada na
região Sul e Norte (MARENGO, 2004), de forma que o ciclo decenal tem influência nessa
variabilidade. Ao mesmo tempo, não é possível verificar com exatidão se a variabilidade da
chuva na bacia se deve mais a fatores de grande ou de mesoescala (SATYAMURTY et al.,
2013a). Assim, não ficam claros os padrões de tendência na precipitação sobre a bacia e
devido a esta grande variabilidade, pois há estudos que notaram uma tendência de decréscimo
na precipitação sobre a bacia entre 1975 e 2003 (ESPINOZA et al., 2009), enquanto
Satyamurty et al. (2010) identificaram tanto um aumento quanto uma diminuição destas
tendências através das análises de 18 estações com períodos longos de medidas
pluviométricas (acima de 45 anos de dados durante o período de 1925 a 2007).
2.2 IMPACTOS DO USO DA TERRA NA HIDROMETEOROLOGIA DA AMAZÔNIA:
ASPECTOS OBSERVACIONAIS E DE MODELAGEM
Na estação seca observam-se as maiores diferenças na cobertura de nuvens sobre
regiões desmatadas (DURIEUX et al.,2003) com predominância de nuvens cumulus rasos no
início da tarde e menor quantidade de nuvens convectivas no período noturno e no início da
manhã. Por outro lado, no início da noite durante a estação chuvosa, nestas mesmas áreas,
identificaram a predominância de forte convecção.
Com dados obtidos através de satélites, se verificou que a mudança na cobertura do
solo em decorrência do desmatamento pode gerar brisa terrestre favorecendo o aumento da
nebulosidade, ou seja, dependendo da escala de comprimento da área desmatada, pode
influenciar o clima local e em áreas vizinhas ao desmatamento (RABIN et al., 1990;
DURIEUX et al., 2003). Pelas mesmas motivações Chagnon et al. (2004; 2005) encontraram,
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a partir de imagens na faixa espectral visível e infravermelho do GOES, o aumento de nuvens
rasas, medido pela altura do topo de nuvem sobre a Amazônia desflorestada.
No que concerne ao impacto do desmatamento no ciclo hidrometeorológico, Eltahir
& Bras (1994) mostraram que as alterações na circulação de mesoescala nas áreas desmatadas
são perceptíveis quando o desmatamento alcança uma escala horizontal de 250 km. Neste
caso, poderia ocorrer a redução da precipitação, porém as circulações de grande escala
permaneceriam inalteradas. Mais tarde, Eltahir (1996) observou que uma escala de
desmatamento acima de 2.500 km poderia gerar o enfraquecimento da circulação de grande
escala e diminuição da precipitação.
Cutrim et al. (1995) realizaram uma das pesquisas pioneiras no estudo da relação
entre desmatamento e nebulosidade. Em pesquisa feita nos meses da estação seca de 1988, os
autores encontraram aumento da frequência de nuvens cumulus rasas sobre uma área
desmatada em parte da Amazônia. Seguindo essa mesma linha de pesquisa Wang et al. (2009)
também estudaram a relação do desmatamento e nebulosidade e elucidaram mecanismos
físicos que modulam a formação de diferentes tipos de nuvens (rasas e profundas).
Observaram que nuvens rasas são formadas preferencialmente nas áreas desflorestadas,
enquanto as nuvens profundas são desenvolvidas, em sua maioria, nas áreas florestadas.
O crescimento populacional em direção aos interiores de áreas florestadas,
principalmente na Amazônia, tem incentivado diversos pesquisadores a seguir uma linha de
estudo que procura elucidar as questões que envolvem o avanço do desmatamento e a resposta
no ciclo hidrológico da bacia Amazônica. Nesse sentido, Soares-Filho et al. (2005) afirmam
que a pavimentação e abertura de novas estradas consistem em um fator determinante do
futuro padrão de desflorestamento da bacia amazônica. Os autores analisaram os Projetos de
Pavimentação, como os de 700 km da rodovia BR-163 (divisa do Pará com Mato Grosso ao
Porto de Itaituba), além das rodovias: BR-230 (Rodovia Transamazônica); BR-319 (Rodovia
Manaus-Porto Velho); BR-156 (do Amapá a Guiana Francesa); BR-401 (de Roraima a
Guiana), dentre outras e também outros projetos que focam interesses econômicos e até a
mesmo a conexão continental. Em suas pesquisas os autores identificaram que para a
Amazônia brasileira as perdas podem ultrapassar 50% de seus atuais 3,3 milhões km2 de florestas.

Costa & Pires (2010) evidenciaram que a maioria dos períodos com redução
significativa das chuvas acontece durante o mês de transição entre a estação seca e estação
chuvosa (abril, setembro, outubro e novembro), causando assim uma extensão da estação
seca, por cerca de um mês. Ainda afirmam que a redução de chuvas após o desmatamento é
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uma consequência das mudanças nos balanços de umidade e de energia da região, que afeta as
fontes de umidade e sistemas convectivos
De acordo com pesquisa realizada por Costa et al. (2007) a expansão do plantio de
soja em áreas de floresta reduz as chuvas em até quatro vezes quando comparada com a
expansão das pastagens. Neste mesmo estudo foi observada mudança de -123, -230 e -312
mm.ano-1 na precipitação para 25%, 50% e 75% de desmatamento, respectivamente. Os
autores atribuíram essa mudança através do mecanismo de albedo, que explicaria cerca de
96% da variância da precipitação. Na região amazônica, além do vapor d’água, outro
elemento climático com grande variabilidade espacial e temporal, é a cobertura de nuvens,
cuja relevância se dá devido à ocorrência de trocas energéticas durante os fenômenos
atmosféricos, e a precipitação. No entanto, os mecanismos que relacionam o campo de
umidade com esses fenômenos são de alta complexidade e geram dificuldades na obtenção de
resultados ou de respostas consistentes e com significância por parte dos estudos
desenvolvidos com essa finalidade.
Dubreuil et al. (2013) utilizaram dados de chuva da Agência Nacional de Águas
(ANA) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As estações utilizadas teriam que
ter pelo menos 25 anos de dados e com menos de 5 anos de falhas e a partir das análises dos
padrões da precipitação para revelar as possíveis tendências significativas (Mann-Kendall e
Regressão Linear), observaram diminuição em parte da região do arco do desmatamento, no
sul da Amazônia, fato este que reafirma ainda mais a importância em se desenvolver estudo
nestas regiões.
A reciclagem de precipitação para a bacia Amazônica por meio da evapotranspiração
é estimada em torno de 33% (SATYAMURTY et al., 2013a), a partir de dados de reanálise do
National Center for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research –
NCEP/NCAR, influenciada pelos mecanismos de troca de calor e massa no Oceano Atlântico
Tropical Norte e Sul, agindo no sentido de leste para oeste durante todas as estações do ano.
Drumond et al. (2014) utilizando dados de reanálise (ERA-Interim) para o período de
1979-2012 investigaram as fontes de umidade para a bacia Amazônica e também encontraram
a modulação do Atlântico Tropical no fornecimento de umidade para esta região. Seus
resultados afirmam que o Atlântico Tropical Norte contribui principalmente durante o verão
do hemisfério sul (verão austral), sendo que esta mesma região oceânica não age como fonte
entre junho e setembro. Já a contribuição do Atlântico Sul ocorre durante todo o ano, mais
especificamente de abril a novembro, com máximo durante o inverno austral.
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De acordo com alguns estudos (CORREIA et al., 2007; ROCHA et al., 2009;
SATYAMURTY et al., 2013b), os padrões espaciais de umidade do solo, a produtividade e a
ocorrência de eventos extremos (secas e enchentes) são influenciados pela evapotranspiração
local, mesmo que grande parte da umidade que gera as chuvas na Amazônia seja de fora desta
região, esta quantidade é significativa ao balanço hídrico regional. Nesse sentido, Spracklen et
al. (2012) observaram que a massa de ar transportada sobre áreas de floresta densa produz
duas vezes mais chuva do que uma massa que é transportada sobre superfície pouco vegetada.
De acordo com Buitenwerf et al. (2015), a atividade fenológica da vegetação tem
mudado severamente em 54% da superfície terrestre global entre 1981 e 2012. Afirmam em
sua pesquisa que esta mudança é superior a dois desvios padrão em uma ou mais dimensões
da alteração fenológica. No entanto, estas mudanças na fenologia da vegetação ainda deixam
margem para incertezas, bem como o seu impacto no sistema climático gerando a
modificação do albedo, transpiração, particionamento entre o calor latente e sensível na
atmosfera e formação de nuvens. Estes também são identificados como uma das fontes
prioritárias de incertezas quando se faz projeções de mudanças climáticas (FREEDMAN et
al., 2001)
Wang et al. (2011) exploraram o papel da dinâmica da vegetação na variabilidade de
baixa frequência da precipitação na região Amazônica. Tal exploração foi possível devido a
existência de uma estação seca que facilita um forte feedback entre a vegetação e a
precipitação, mesmo que esta região apresente grande quantidade de precipitação anual. Em
suas pesquisas, os autores identificaram um sinal de variabilidade de baixa frequência muito
mais forte quando analisaram a vegetação de forma dinâmica, sendo esta inserida em seus
modelos. A região que experimentou essa maior variabilidade foi a Amazônia equatorial e
meridional, tendo seu impacto mais significativo na área entre o equador e 10ºS.
Rocha et al. (2015) em estudo de revisão sobre a reciclagem de precipitação na
Amazônia, identificaram que o fluxo de umidade proveniente do Atlântico Equatorial em
associação com ventos alísios torna-se a fonte primária de vapor d’água para a Amazônia e
tem o sentido de leste para oeste durante todos os meses do ano. Por outro lado, a umidade
que é fornecida pela evapotranspiração da floresta é transportada por ventos que predominam
na região, e esta característica faz com que a precipitação, decorrente desta evapotranspiração,
tenha um gradiente em que se observa o aumento de nordeste para sudoeste na bacia
Amazônica. Os autores ainda enfatizam que o risco de impactos no ciclo hidrológico regional
e também nos ecossistemas amazônicos é potencializado quando há mudanças no uso do solo
em escala regional e estes se associam a mudanças no clima global. Apesar de todos os
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estudos encontrarem respostas para as questões particulares em análises, não estão totalmente
compreendidos os reais impactos de alterações climáticas em escala global nesse mecanismo.
Barbosa et al. (2015) empregaram o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada
(sigla em inglês, NDVI) como um representante do estado e resposta da vegetação às
variabilidades de chuvas na América do Sul. Analisando o mês de Setembro, que representa o
período de transição do seco para úmido em grande parte da bacia amazônica, possibilitou aos
autores detectar diretamente qualquer associação entre o padrão de precipitação e o estado da
cobertura de terra. Seus resultados que correlacionam o Índice de Vegetação da Diferença
Padronizada e Índice da Precipitação Padronizada (das siglas em inglês, SDVI e SPI,
respectivamente) mostram uma correlação positiva, significando um acoplamento chuvavegetação em áreas que compreendem partes das regiões leste e sul da Amazônia, exceto pela
região que abrange parte da região norte da Amazônia que apresentou uma correlação
negativa, sendo que esta correlação negativa definiu muito bem a extensão da floresta
tropical, onde a precipitação não é o principal fator limitante para o crescimento da vegetação.
Por outro lado a correlação negativa também evidencia a grande quantidade da cobertura de
terra que é convertida, por exemplo, em sojas ou pastagens. Ainda de acordo com os
resultados encontrados por Barbosa et al. (2015), estimou-se que 8% da degradação ocorrida
na América do Sul está associada a uma diminuição significativa na quantidade da
precipitação nos últimos 14 anos. A partir destes resultados é possível perceber mais uma vez
a importância em se estudar as regiões norte, leste e sul da Amazônia, haja vista que estas,
encontram-se em áreas que apresentam resposta à vegetação com respeito às chuvas.
Alguns mecanismos de feedbacks são pouco entendidos sob o aspecto físico no arco
do desmatamento. No SSE da bacia amazônica observam-se impactos hidrometeorológicos
devido às altas taxas de desmatamento atuais e sensibilidade ecológica às alterações
climáticas (COE et al. 2013). Além disso, os autores deixam claro que pode sim ocorrer um
distúrbio na integridade do ecossistema nas próximas décadas decorrente da interação entre
clima e desmatamento. Assim, continuam as dúvidas quanto aos efeitos do desflorestamento
no clima e quais mudanças podem ocorrer em escala local e até mesmo global, dependendo da
escala de alteração sofrida pela cobertura do solo. Contudo, ainda existe a necessidade em se
conhecer os reais efeitos que alteram os padrões termodinâmicos, e consequentemente os
campos de nebulosidade e padrão de chuva na bacia Amazônica.
Investigando o conhecimento científico acerca do desmatamento e o futuro do clima
da região sul-sudeste da Amazônia (SSE), Coe et al. (2013) identificaram alguns fatores que
fazem desta região prioritária: (i) a área total de desmatada e as taxas atuais de desmatamento

31

são maiores do que em qualquer outra região da bacia Amazônica (INPE, 2016); (ii)
compreende uma zona de transição entre ecossistemas de florestas tropicais e savanas, e isso
faz com que as florestas remanescentes sejam mais susceptíveis a mudanças no clima, mesmo
que pequenas (SAMPAIO et al., 2007; COSTA & PIRES, 2009); (iii) ocorre uma diminuição
significativa da evapotranspiração sobre as regiões desmatadas (LATHUILLIÈRE et al. 2012)
e pode estar havendo um atraso do início da estação chuvosa (COSTA & PIRES, 2009;
KNOX et al., 2011; BUTT et al., 2011); (iv) modelos globais climáticos têm sugerido através
de suas simulações, que esta é a região na bacia Amazônica com maior sensibilidade às
mudanças climáticas globais (MALHI et al., 2008); (vi) as queimadas e as secas são mais
frequentes e intensas na região SSE da bacia Amazônica (ALENCAR et al., 2011) e ainda
existe a possibilidade de aumentar em consequência da mudança climática e uso da
terra (MALHI et al., 2009; ZELAZOWSKI et al., 2011; SOARES-FILHO et al., 2012).
2.3 ESTUDOS COM MODELAGEM DINÂMICA SOBRE A HIDROMETEOROLOGIA
DA AMAZÔNIA
Estudos com modelagem dinâmica e estocástica têm se tornado cada vez mais
necessários na tentativa de se chegar a simulações que se aproximem ao máximo de valores
observados de variáveis meteorológicas, bem como para a análise da relação destas com
outras variáveis. A partir de revisões bibliográficas como as feitas por Rummukainen (2010) e
Solman (2013), se tem a apresentação do estado da arte com relação aos modelos climáticos
regionais. Sendo que este último traz uma abordagem para as aplicações da modelagem
regional para a América do Sul com discussão sobre as características climáticas para esta
região incluindo a Amazônia.
Neste sentido, De Souza et al. (2009), através de simulações com o modelo climático
regional RegCM3, avaliaram o comportamento da precipitação na Amazônia Oriental para o
período de 26 anos. Para as simulações os autores utilizaram alta resolução (30 km) e também
adotaram o esquema de convecção Grell (1993). As simulações representaram de forma
consistente o padrão sazonal da região e foram capazes de capturar a variabilidade climática
em anos anômalos, mesmo gerando erros sistemáticos com as simulações de anos normais.
Ferreira et al. (2012), também através do RegCM3, analisaram a importância do
oceano atlântico equatorial no padrão sazonal do verão e outono da região Amazônica. O uso
da parametrização convectiva de Grell (1993) em associação com a baixa resolução adotada
torna as simulações inadequadas quanto à intensidade da precipitação. Por outro lado, ele
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torna-se adequado em áreas cujos movimentos convectivos sejam determinantes na
caracterização do tempo e do clima. Ainda neste estudo, os autores identificaram que a
precipitação na região centro-sul da Amazônia, durante o verão austral, tem boa
representatividade pelo modelo comparado aos dados observacionais. Já no outono, os
processos convectivos associados à precipitação da ZCIT foram poucos representados pelo
RegCM3 (com a parametrização Grell), ao contrário dos efeitos locais que foram bem
capturados nas simulações, com respeito às linhas de instabilidade e aglomerados
convectivos.
Pereira et al. (2017), usando a versão atualizada do sistema Regional Climate Model
versão 4 (RegCM4), fez experimentos utilizando a parametrização Emanuel (1991) para
cumulus, sendo escolhida por ela fazer uma representação mais realista da precipitação sobre
a América do Sul (GIORGI et al., 2012) e gerando atualização do mapa de uso e cobertura da
terra da América do Sul 2007, utilizada pela BATS, melhorou a simulação da precipitação em
10%, aumentando o coeficiente de correlação temporal média, comparado com os dados
observados, de 0,84 para 0,92.
Llopart et al. (2014) analisaram impactos ocasionados pela mudança climática no
hidroclima nas bacias Amazônica e La Plata com o RegCM4 e Coordinated Regional Climate
Downscaling Experiment (CORDEX). A partir dos seus resultados foi possível observar uma
sensibilidade considerável do sinal de mudança da precipitação para os esquemas físicos
dirigidos pelo Generqal Circulation Model (GCM) e RegCM4, sendo maior para este último.
Assim os autores destacam as incertezas pronunciadas das projeções regionais sobre a região.
Por outro lado, com o uso do RegCM4, eles também encontraram algumas melhorias na
simulação do ciclo anual de precipitação sobre as regiões nos quais os sinais de mudança
foram observados como consistentes nas simulações. Uma das melhorias observadas pelos
autores foi com relação a uma resposta dita como bipolar, na qual provém da diminuição de
precipitação na região da Amazônia Central e do Brasil e de um aumento da precipitação
sobre a bacia do Prata, na Argentina Central.
Em pesquisa semelhante, Llopart et al. (2017) avaliaram o impacto de duas
parametrizações de superfície terrestre sobre o clima simulado bem como sua variabilidade
sobre a América do Sul usando o RegCM4. As simulações foram para o período de 1979 a
2008, com espaçamento horizontal de 50 km de grade e dados de reanálise do ERA-Interim
para as condições iniciais e de contorno. De acordo com os resultados encontrados pelos
autores, as simulações representaram os principais padrões espaciais observados de
precipitação, temperatura do ar e circulação de baixo nível ao longo da América do Sul.
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Porém, com relação à intensidade os valores diferem um pouco entre ambos os conjuntos de
simulações feitas durante a pesquisa.
Já na pesquisa feita por Llopart et al. (2018), os autores fazem um estudo mais
focado na região amazônica e suas análises são feitas no desmatamento simulado e sua
interferência no clima local. A partir do Common Land Model (CLM) em sua versão 4.5
acoplado com o RegCM4 sobre o domínio da América do Sul do CORDEX, os resultados
demonstraram um aquecimento de 2°C maior sobre as áreas desmatadas comparadas à área de
controle, o que favoreceu a diminuição da pressão superficial. Os autores observaram que esta
variação de temperatura está associada a uma diminuição do fluxo de calor latente e aumento
do fluxo de calor sensível sobre as regiões desmatadas. Um padrão dipolar na precipitação
sobre a região da Amazônia é induzido por estas alterações nos fluxos: sobre o oeste os
autores identificaram uma redução de cerca de 7,9% e um aumento de cerca de 8,3% no leste.
Assim se pode verificar que a literatura aponta muitas metodologias para as mais
diversas aplicações com relação a modelagem climática, com isso um outro ponto de grande
importância é a verificação da qualidade dos resultados das simulações. Reboita et al. (2018)
verificaram a qualidade das previsões sazonais de precipitação e temperatura do ar sobre o
Brasil a partir dos resultados de dois modelos climáticos globais (CFSv2 e CPTEC) e de um
modelo regional (RegCM4). Os autores realizaram 72 simulações dirigindo o modelo regional
RegCM com o CFSv2 e 22 com o CPTEC, sendo 11 com convecção cumulus de Kain Fritsch
(RegCPTECKF) e 11 com a convecção cumulus de Emanuel (RegCPTECEman). Assim,
verificaram que sobre a região amazônica tanto a precipitação quanto a temperatura do ar
foram melhores previstas pelo RegCPTECKF e RegCPTECEman. O que implica que de
forma geral, o estudo indicou que o modelo regional adiciona valor às previsões dos modelos
globais.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
A abordagem sobre os locais de estudo, o tratamento dos dados e as análises
estatísticas utilizadas foram divididas em vários tópicos para simplificar o entendimento de
como o presente estudo foi encaminhado em suas diversas etapas.
3.1 ÁREAS DE ESTUDO
Foram selecionadas três regiões distintas da Amazônia (Figura 3.1). O domínio na
porção norte da Amazônia será chamado de AMZ_N e situa-se no retângulo delimitado pelas
coordenadas 4,25°S – 5,75°S e 54,25°O – 68,75°O. Trata-se do domínio "de controle" para as
análises, devido se apresentar como uma região amplamente florestada com pouca
interferência antrópica. O segundo domínio de estudo, com o nome de AMZ_L, está
localizado a leste e sudeste da Amazônia em uma região de conflitos de terra e com um
grande avanço do desmatamento na região delimitada pelas coordenadas 2,25°S – 11,75°S e
47,25°O – 49,75°O, a qual abrange o leste do estado do Pará e norte do Tocantins e uma
pequena porção a oeste do Maranhão, que fazem parte do arco do desmatamento. O terceiro
domínio chamado de AMZ_S delimita-se pelas coordenadas 10,25°S – 11,75°S e 50,25°O –
64,75°O, situando-se também em uma região com um grande desmatamento estabelecido ao
sul da Amazônia, contemplando boa parte do arco do desmatamento e abrange parte dos
estados de Rondônia e Mato Grosso.
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Figura 3.1 – Mapa com a localização das regiões de estudo AMZ_N, AMZ_L e AMZ_S, com
a climatologia da precipitação (mm) para o trimestre Dezembro-JaneiroFevereiro.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

A importância de se desenvolver esta pesquisa nas regiões sul e sudeste da
Amazônia, está no fato de que evidências mostradas recentemente quanto à heterogeneidade
da cobertura de terra favorecem a formação de centros de forte divergência atmosférica e
diminuição da precipitação, com variabilidade proporcional à forma e tamanho da área
desmatada, bem como da direção predominante do vento (WANG, et al., 2000; COSTA &
PIRES, 2009; SAAD et al., 2010; BUTT et al., 2011; KNOX et al., 2011; SPRACKLEN et
al., 2012; SPRACKLEN & GARCIA‐CARRERAS, 2015).
Neste sentido, outras pesquisas apontam para outra característica marcante da região
SSE, sendo esta mais susceptível às queimadas florestais associadas ao desmatamento, e
como consequência dos incêndios, o aumento da carga de aerossóis se dá devido a diminuição
do tamanho de gotas, aumentando assim a altura e tempo de vida das nuvens, favorecendo a
inibição da precipitação predominantemente na estação seca na região SSE da bacia
amazônica (ANDREAE et al., 2004; BEVAN et al., 2009; ALENCAR et al., 2011).
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3.2 DADOS
3.2.1 Precipitação observada
Utilizaram-se dados de precipitação do Climate Prediction Center (CPC) do National
Centers for Environmental Prediction (NCEP) em regiões continentais, com amostragem
diária e dispostas em uma grade regular de espaçamento horizontal de 0,5º de latitude e
longitude, disponíveis de 1979 até o presente (endereço e site). Este produto apresenta um
bom desempenho em várias partes do globo, com densidade de redes observacionais diferente
(SILVA et al., 2007; CHEN et al., 2008). A presente pesquisa cobre o período de 01 de Janeiro
de 1981 a 31 de Dezembro de 2010.
Os dados de precipitação do CPC têm sido amplamente utilizados no mundo
(MATSUYAMA et al., 2002; FAN & VAN DEN DOOL, 2004; DINKU et al., 2007; HAILE
et al., 2013) e no Brasil (MACHADO & DA ROCHA, 2011; DE SOUZA et al., 2016; RAO et
al., 2016) pois apresentam boas correlações quando comparados a outras fontes de dados.
Mais especificamente, De Souza et al. (2016) investigaram os aspectos da precipitação
sazonal durante 1989 a 2013 (clima atual) e 2015 a 2039 (clima futuro) a partir de
downscaling dinâmico usando o modelo regional RegCM4 aninhado ao modelo global
HadGEM2 com cenário RCP45 do IPCC-AR4 para a Amazônia. Os resultados evidenciaram
que o modelo regional é capaz de simular as principais características da variabilidade
espacial da precipitação climatológica sazonal ao longo do ano. Entretanto, o mesmo
apresenta erros sistemáticos ao longo da região, especialmente uma superestimativa de chuva
que ocorre na parte nordeste da Amazônia (Amapá e norte/nordeste do Pará) no período
chuvoso. Uma climatologia da precipitação sobre o Brasil também foi produzida partir desses
dados (RAO et al., 2016), mostrando que essa base de dados apresenta características
consistentes quanto a sazonalidade e a tendência linear no período de 1979 a 2011.
3.2.2 Índice de Precipitação-Evapotranspiração Padronizado (SPEI)
Foram utilizados dados de SPEI para escalas temporais de 1 e 12 meses. O banco de
dados oferece informações robustas e de longa duração sobre as condições de seca na escala
global, com uma grade espacial de 0,5º e uma escala de tempo mensal. É baseado na equação
de Thortnthwaite para estimar a evapotranspiração potencial (ETP), tendo como principal
vantagem o seu caráter quase em tempo real, uma característica mais adequada para o
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monitoramento da seca e o alerta precoce. Para análises de longo prazo, no entanto, outros
conjuntos de dados devem ser preferidos que dependem de métodos mais robustos de
estimação de ETP.

A partir de sua característica multiescalar, na qual fornece escalas

temporais de SPEI entre 1 a 48 meses. Atualmente cobre o período entre janeiro de 1901 e
dezembro de 2015, sendo que neste estudo os dados utilizados compreenderam o período de
1981 a 2010.
3.2.2.1 Cálculo do SPEI
O SPEI foi calculado com base na probabilidade de não-superação das diferenças
entre a precipitação (P) e a evapotranspiração potencial (ETP), ajustada por meio de uma
distribuição log-logística de três parâmetros que considera valores negativos comuns
(VICENTE-SERRANO et al., 2010; STŘEDOVÁ et al., 2011). A partir de uma distribuição
de três parâmetros, o SPEI pode capturar os valores de déficit de umidade, haja vista ser mais
provável que este em áreas áridas e semiáridas possa ser negativo. Para distribuições de dois
parâmetros como usadas no SPI, a variável x (precipitação selecionada durante um período do
ano) tem um limite inferior de zero (0 < x < ∞), significando que x só pode receber valores
positivos, enquanto para as distribuições de três parâmetros usadas no SPEI, x pode ter
valores em o intervalo (γ > x < ∞) implicando que x também pode ter valores negativos; γ é o
parâmetro de origem da distribuição (VICENTE-SERRANO et al., 2010). Portanto, a
distribuição log-logística foi recomendada para o SPEI, uma vez que fornece um melhor
ajuste para os valores negativos extremos (HERNANDEZ & VENKATESH UDDAMERI,
2014). O SPEI foi obtido através da normalização do balanço hídrico na distribuição de
probabilidade log-logística. Para este estudo, a ETP foi estimada pelo método de
Thornthwaite (THORNTHWAITE, 1948). A diferença (Di) entre a precipitação (P) e ETP
para o mês (i) é dada em Eq. (1), que fornece uma medida simples do excedente ou déficit de
umidade para o mês analisado (i).
𝐷 = 𝑃 − 𝐸𝑇𝑃

(Eq. 01)

Os valores Di calculados foram agregados em diferentes escalas de tempo e
calculados como segue:
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𝐷 =

𝑃

(Eq. 02)

− (𝐸𝑇𝑃)

Em que, k é a escala de tempo (meses) da agregação e n é o mês de cálculo.
A função de densidade de probabilidade de uma variável distribuída log-logística de
três parâmetros é expressa como:

𝑓(𝑥) =

𝛽 𝑥−𝛾
𝛼
𝛼

1+

𝑥−𝛾
𝛼

(Eq. 03)

Em que α, β e γ são parâmetros de escala, forma e origem, respectivamente, para
valores de D na faixa (γ > D < ∞). A função de distribuição de probabilidade de D de acordo
com a distribuição log-logística é então dada por:

𝑓(𝑥) = 1 +

𝛼
𝑥−𝛾

(Eq. 04)

Com f(x) o SPEI pode ser obtido como os valores padronizados de F(x) de acordo
com o método de Abramowitz et al. (1965):

Em que,

𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝑊 −

𝐶 +𝐶 𝑊+𝐶 𝑊
1+𝑑 𝑊+𝑑 𝑊 +𝑑 𝑊

(Eq. 05)

e
𝑊=

−2 ln(𝑃)

(Eq. 06)

Para P ≤ 0,5, sendo P a probabilidade de exceder um determinado valor Di e é dado
por P=1 – F(x). Se P > 0,5, P é substituído por 1 – P e o sinal do SPEI resultante é revertido.
Enquanto as constantes são: C0 = 2,515517, C1 = 0,802853, C2 = 0,010328, d1 = 1,432788,
d2= 0,189269, d3 = 0,001308.
O SPEI é uma variável padronizada, assim pode ser comparado com outros valores
de SPEI ao longo do tempo e do espaço, comparando dessa forma as secas em diferentes
escalas espaciais e temporais. Assim como o SPI, os valores continuamente negativos de SPEI
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definem um período de seca baseado na intensidade, severidade, magnitude e duração
(BYAKATODA et al., 2016).
Tabela 3.1 – Caracterização de secas para SPEI baseada na escala SPI.
SPEI

Severidade da seca/umidade

> 2.00

Umidade extrema

1.50 a 1.99

Umidade severa

1.00 a 1.49

Umidade moderada

0.50 a 0.99

Umidade suave

-0.49 a 0.49

Próximo ao Normal

-0.50 a -0.99

Seca suave

-1.00 a -1.49

Seca moderada

-1.50 a -1.99

Seca severa

< -2.00

Seca extrema

Fonte: Adaptado de McKee et al. (1993).
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3.3 MÉTODOS
3.3.1 Modelagem Estocástica
De acordo com Wilks (2006), a estrutura de correlação de séries temporais pode ser
representada com sucesso usando uma classe de modelos de séries temporais conhecidos
como modelos de Box & Jenkins (1994). Essa metodologia tem sido amplamente utilizada
para obtenção de um modelo estocástico que permita prever valores de variáveis
meteorológicas (SOPIPAN, 2014; KIBUNJA et al., 2014; GHALHARI et al., 2015;
BARBOSA et al., 2015). Este método foi usado com o objetivo de explorar o padrão das
séries temporais de precipitação mensal acumulada para as regiões de estudo, com a
finalidade de elaborar previsões com as devidas análises destas séries e dos mecanismos que
as geram. Desta forma, foi possível propor um modelo estocástico de previsão a partir dos
resultados de modelos clássicos de Box-Jenkins (BOX & JENKINS, 1976).
Usou-se o modelo estocástico do tipo Auto Regressivo Integrado a Médias Móveis
(ARIMA). Este modelo analisa a variável-alvo dependente como função do tempo, sendo
úteis para previsibilidade haja vista que um trimestre muitas vezes segue uma tendência de
situações anteriores (memória do comportamento). Essa tendência foi analisada através de
Autocorrelation Function (ACF), que são responsáveis por medir o grau de dependência entre
os valores de uma série temporal em períodos sazonais distintos, e também por meio de
Partial Autocorrelation Function (PACF) que são definidas como a sequência de correlações
de determinados termos de uma série temporal e os elementos da série mais recentes, medindo
assim, a influência de trimestres recentes nos trimestres seguintes (LUCIO et al., 2010).
A modelagem proposta por Box e Jenkins (1976) consiste no ajuste de um modelo
ARIMA (p,d,q) a um conjunto de dados. Em que, p representa o número de parâmetros da
parte autorregressiva (AR), d é a quantidade de diferenças que devem ser aplicadas à série
temporal e q é o número de parâmetros da parte médias móveis (MA). A elaboração do
modelo tem fundamentos no ciclo interativo, no qual a estrutura do modelo escolhida é
baseada nos próprios dados. Esta metodologia, para a previsão, se baseia no ajuste de modelos
tentativos (ARIMA) a séries temporais de valores observados de forma que a diferença entre
os valores gerados pelos modelos e os valores observados, resulte em séries de resíduos de
comportamento aleatório em torno de zero. Tais modelos descrevem tanto o comportamento
estacionário como o não estacionário da série, característica esta que os tornam flexíveis
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quanto à modelagem, já que as previsões baseadas nesse modelo são feitas a partir de dados
atuais e passados das séries temporais.
Segundo Box et al. (1994), para a construção do modelo são consideradas três etapas
descritas na Figura 3.2. A primeira é a identificação, que consiste em identificar em meio às
diversas versões dos modelos Box-Jenkins, sazonais ou não, qual descreve a dinâmica da série
e que pode ser realizada através da análise do comportamento das ACF e das PACF. A
segunda etapa é a estimação dos parâmetros do modelo ajustado. A terceira é a verificação,
que consiste na avaliação do modelo ajustado, ou seja, se este é adequado na descrição do
comportamento dos dados. Para melhor visualizar as etapas anteriormente descritas, a Figura
3.2 contém um fluxograma da construção do modelo.
Figura 3.2 – Fluxograma da metodologia de Box-Jenkins.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Segundo Wilks (2006), as observações atmosféricas separadas por períodos de tempo
relativamente curtos tendem a ser semelhantes ou correlacionadas. Dessa forma, ao se analisar
e caracterizar a natureza dessas correlações ao longo do tempo, pode ser útil tanto para a
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compreensão de processos atmosféricos e de previsão dos eventos atmosféricos futuros, a
partir da suposição de que as propriedades estatísticas serão as mesmas quando comparadas
com o tempo passado.
Para ser aplicada no modelo estocástico proposto, a série temporal precisou
apresentar estacionariedade; portanto, a tendência precisou ser removida da série, para isso,
aplicou-se diferenciações na série, ou seja, subtraindo-se de cada observação o correspondente
valor da tendência. Além disso, a componente sazonal também precisou ser removida da série
temporal, aplicando-se transformação a 𝑌 para obtenção de 𝑌 ∗ , na forma de uma média
móvel centrada de 12 elementos.
3.3.1.1 Estacionariedade
Tem-se um processo estacionário se todas as características do comportamento do
processo não se alteram no tempo, ou seja, o processo se desenvolve no tempo em torno da
média, de modo que a escolha de uma origem dos tempos não é importante. Outra forma de
definir, seria quando os valores passados e futuros de uma série de tempo apresentam-se
semelhantes estatisticamente, então se tem o conceito informal do que é chamado de
estacionariedade.
A estacionariedade pode ser abordada de duas maneiras. A primeira, fracamente
estacionário, caso um processo estocástico Z = {Z(t), t ϵ T} apresente todas as mesmas
distribuições finito-dimensionais sob translações no tempo, ou seja,
F(z1, ... , zn; t1 + τ, ... , tn + τ) = F(z1, ... , zn; t1, ... , tn), ∀ t1, ... , tn+ τ de T

(Eq. 07)

De uma forma particular, se um processo é dito estritamente estacionário implica que
todas as distribuições unidimensionais não variam sob translações do tempo, logo a média μ(t)
e a variância V(t) são constantes, isto é,
μ(t) = μ, V(t) = σ2, ∀ t ϵ T

(Eq. 08)

A segunda maneira é se o processo estocástico Z = {Z(t), t ϵ T} é fracamente
estacionário, onde três condições devem ser satisfeitas:
(i)

E[Z(t)] = μ(t) = μ, constante para todo o período t ϵ T;
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(ii)

E[Z2(t)] < ∞, ∀ t ϵ T;

(iii) γ(t1,t2) = Cov[Z(t1), Z(t2)] é uma função de |t1 – t2|.
Na realidade, grande parte das séries existentes apresenta algum tipo de não
estacionariedade e um exemplo dessa característica é a presença de tendência. Como a
maioria das análises estatísticas em séries temporais parte da suposição de que a série é
estacionária, por esta razão se faz necessário proceder com a transformação dos dados
originais em caso de não estacionariedade. Tal procedimento de transformação é fazer
diferenciações sucessivas da série original, até o momento em que se obtém a
estacionariedade. Assim, a primeira diferenciação em Z(t) definida por:
∆𝑍(𝑡) = 𝑍(𝑡) − 𝑍(𝑡 − 1)

(Eq. 09)

A segunda diferenciação é dada por:
∆ 𝑍(𝑡) = ∆[∆ 𝑍(𝑡)] = ∆[𝑍(𝑡) − 𝑍(𝑡 − 1)]

(Eq. 10)

∆ 𝑍(𝑡) = 𝑍(𝑡) − 2𝑍(𝑡 − 1) + 𝑍(𝑡 − 2)

(Eq. 11)

E de uma forma geral, a n-ésima diferenciação de Z(t) é:
∆ 𝑍(𝑡) = ∆[∆

𝑍(𝑡)]

(Eq. 12)

Após os procedimentos das diferenciações, se faz necessário analisar a
estacionariedade a partir de um estudo da existência de alguma raiz dos operadores de
retardos dentro do círculo unitário, denominada simplesmente por raiz unitária. Portanto,
foram utilizados testes de hipóteses que de forma geral, possuem as seguintes hipóteses:
H0 = Existe pelo menos uma raiz dentro do círculo unitário;
H1 = Não existem raízes dentro do círculo unitário.
Para proceder aos testes, este estudo utilizou um teste de raiz unitária com suas
particularidades. Em um contexto geral, o ideal é aplicar os testes em conjunto para ter a
certeza da estacionariedade da série.

44

3.3.1.2 Tendência
Partindo do pressuposto que a componente sazonal não se encontra presente na série,
então será considerado o seguinte modelo:
𝑍 =𝑇 −𝑎

(Eq. 13)

Em que at é uma variável aleatória com média zero e variância σ2a. Alguns dos
métodos mais utilizados para estimar Tt consistem em:
(i) ajustar uma função do tempo, como um polinômio ou uma exponencial;
(ii) suavizar os valores da série ao redor de um ponto, para estimar a tendência
naquele ponto;
(iii) suavizar os valores da série através de sucessivos ajustes de retas de mínimos
quadrados ponderados;
Após ser estimada a tendência em 𝑇 (para mais detalhes Morettin & Toloi, 2006)
tem-se a série ajustada para tendência ou livre de tendência,

𝑌 =𝑍 −𝑇

(Eq. 14)

Um procedimento que é normalmente utilizado para reservar tendências é tomar
sucessivas diferenças da série original até encontrar uma série estacionária, como já
mencionado anteriormente (ΔZt = Zt – Zt–1).
3.3.1.3 Sazonalidade
Sazonalidade determinística é quando se pressupõe um padrão sazonal regular e
estável no tempo, desta forma pode-se prever o comportamento sazonal a partir de dados
passados e modelos de regressão são excelentes para séries que apresentam este tipo de
sazonalidade. Então, utilizando a decomposição aditiva da série temporal tem-se:
𝑇 =

𝛽𝑡

(Eq. 15)
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𝑆 =

(Eq. 16)

𝛼𝑑

Em que djt são variáveis periódicas. Assim supõe-se sazonalidade constante, ou seja,
αj não depende de t, portanto, para uma sazonalidade determinística com período 12 tem-se:
1, 𝑠𝑒 𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑜 𝑚ê𝑠 𝑗, 𝑗 = 1, … ,12;
𝑑 =
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
Logo,
𝑑 = 1, 𝑡 = 1, … , 𝑁

(Eq. 17)

Tal que a matriz de regressão é de posto m+12 e desta forma, será preciso impor a
restrição abaixo para se obter o modelo completo:

(Eq. 18)

𝛼 =0

Com isso, o modelo de posto completo será dado por:

𝑍 =

𝛽𝑡 +

𝛼 𝐷 +𝑎

(Eq. 19)

Tal que,

𝐷 =

1, 𝑠𝑒 𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑜 𝑚ê𝑠 𝑗,
0, 𝑠𝑒 𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑜 𝑚ê𝑠 12,
−1, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜.
Somente neste momento, a partir do modelo com posto completo, será possível

utilizar o método dos mínimos quadrados (que consiste em minimizar a soma dos quadrados
dos desvios) para obter os estimadores de αj e βj.
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3.3.2 Modelo Climático Regional (RegCM4)
O modelo utilizado nesta pesquisa foi o Regional Climate Model (RegCM),
originalmente desenvolvido no National Center for Atmospheric Research (NCAR), sendo
mantida no Earth System Physics (ESP) do ICTP (International Centre for Theoretical
Physics). A primeira versão do modelo (RegCM1) foi desenvolvida em 1989 e desde então
tem passado grandes alterações em 1993 (RegCM2), 1999 (RegCM2.5), 2006 (RegCM3) e,
mais recentemente 2010 (RegCM4) (Giorgi et al., 2012). Esta versão inclui muitas
atualizações na estrutura do código principal, do pré-processador e do pós-processador. Somase a isso, a inclusão de algumas novas parametrizações físicas. O modelo tem código aberto e
é de fácil instalação. Pode ser aplicado a qualquer região do mundo, com espaçamento de
grade de até 10 km, que é o limite hidrostático, apesar de que as versões mais atuais (4.5 em
diante) dispõem de um núcleo não hidrostático. Esse modelo tem sido usado em vários
estudos sobre a América do Sul (CUADRA & ROCHA, 2006; AMBRIZZI et al. 2007;
SOUZA et al., 2009; MARENGO et al., 2009, 2010, 2011; DANTAS et al., 2013; SILVA &
SANTOS e SILVA, 2014).
O modelo tem passado por melhorias atualmente como o desenvolvimento de um
novo esquema de microfísica de nuvens, o acoplamento com um modelo regional oceânico,
atualizações de alguns esquemas de física (convecção, Planetary Boundary Layer - PBL,
microfísica de nuvens) e desenvolvimento de um núcleo dinâmico não-hidrostático (ICTP,
2016). Para mais detalhes acerca do modelo RegCM4, GIORGI et al., (2012).
O RegCM4 por ser de área limitada é caracterizado pela boa consistência na
representação dos fenômenos meteorológicos regionais. Utiliza o mapa de uso e cobertura da
terra de 1992 do Global Land Cover Characterization (GLCC) – conjunto de dados original
do RegCM4, que foi originado a partir de dados orbitais do sensor Advanced Very High
Resolution Radiometer (AVHRR/NOAA) com resolução espacial nominal de 1 km. Além
deste dado, também se faz necessário informações de temperatura da superfície do mar
(TSM), altimetria, índice de área foliar (IAF), tipo funcional da vegetação, textura e cor dos
solos, entre outras variáveis, que possam caracterizar as parametrizações apresentadas na
Tabela 3.2.
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Tabela 3.2 – Opções disponíveis no RegCM (*indica as parametrizações que foram incluídas
ou modificadas na versão 4).
Parametrizações Físicas

Opções Disponíveis

Dinâmicas

Hidrostático, coordenada vertical σ (Giorgi et al., 1993a)

Transferência Radiativa

CCM3 (Kiehl et al., 1996) Modificado

Camada

Limite

Planetária Holtslag (Holtslag et al., 1990) Modificado*

(PBL)

UW-PBL (Bretherton et al., 2004)*

Precipitação Convectiva

Kuo Simplificado (Anthes et al., 1987)
Grell (Grell, 1993)
Emanuel (Emanuel & Zivkovic-Rothman, 1999)
Tiedtke (Tiedtke, 1989)*
Misto: Grell sobre o continente e Emanuel sobre o oceano
ou vice-versa*

Precipitação na escala de grade

SUBEX (Pal et al., 2000)

Superfície

BATS (Dickinson et al., 1993)
Sub-grade BATS (Giorgi et al., 2003)
CLM3.5 (Tawfik & Steiner, 2011; Oleson et al., 2008)*

Fluxos no oceano

BATS (Dickinson et al., 1993)
Zeng (Zeng et al., 1998)
Ciclo diurno da TSM (Zeng & Beljaars, 2005)*

Aerossóis e Química

Orgânico e Black carbono (Solmon et al., 2006)
Poeira (Zakey et al., 2006)*
Sal marinho (Zakey et al., 2008)

Lagos interativos

1D difusão / convecção (Hostetler et al., 1993)*

Banda tropical

Coppola et al. (2012)*

Acoplamento oceano-atmosfera

MIT (Artale et al., 2010)*
ROMS (Ratnam et al., 2009)*

Fonte: Adaptada de Giorgi et al. (2012).

O modelo de superfície implementado no modelo RegCM4, é o BiosphereAtmosphere Transfer Scheme (BATS) desenvolvido por Dickinson et al. (1986). O BATS
descreve as interações existentes entre a biosfera e a baixa troposfera e simula a influência da
vegetação e umidade do solo nas trocas de momentum, energia e vapor d’agua. Possui 20 tipos
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de uso e cobertura da terra (Figura 3.3), e leva em consideração a textura e a cor dos solos
(variando de grossa a fina; escura a clara), também avalia a camada de neve, de solo e de
raízes.
As parametrizações do BATS incluem a previsão do conteúdo de água no solo a
partir da precipitação, do derretimento da neve, da condensação de umidade no dossel, da
evapotranspiração, do escoamento superficial e da infiltração na camada de raízes (REGCM
TEAM, 2011). Uma das limitações deste modelo é a utilização de parâmetros físicos estáticos
para a vegetação, ou seja, não contabilizar as variações no vigor vegetativo e no ciclo
fenológico de diversas espécies.
Figura 3.3. Classes de vegetação utilizada pelo BATS e CLM.

Fonte: Llopart (2014).

3.3.2.1 Configuração da simulação e Condições iniciais e de contorno
O período de simulações compreendeu janeiro de 1981 a dezembro de 2010 (30
anos), 80 pontos na coordenada y (latitude) e 160 pontos na coordenada x (longitude) com um
espaçamento de grade de 50 km e 18 pontos em z (níveis verticais) com o topo em 5 hPa. O
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domínio englobou parte tropical da América do Sul (conforme Figura 3.4) e encontra-se com
seu ponto de projeção central em 6°S e 50°W, originando uma grade de 12.800 pontos.
Com relação aos parâmetros físicos do modelo, foi utilizado técnica de relaxamento
exponencial, para parametrizar o esquema de condição de contorno lateral proposto por
Holtslag (1990). Para a parametrização de convecção cumulus, foi utilizado Grell com
esquema de fechamento proposto por Fritsch & Chappell (1980). Esquema de umidade
explícita (SUBEX) proposto por Pal et al. (2000) e esquema de fluxo oceânico proposto por
Zeng et al. (1998).
Utilizou-se como condições atmosféricas as variáveis temperatura, componente zonal
e meridional do vento, umidade específica do ar e altura geopotencial provenientes das
reanálises do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) denominado
ERA-Interim, que são disponíveis desde Janeiro de 1979 até os dias atuais, apresentam
espaçamento de grade de 1,5º por 1,5º (~ 170 x 170 km) e dispostas em 37 níveis de pressão
(DEE et al., 2011). Se ressalta que os dados originais do Era-Interim são dispostos em uma
grade de 0,7o por 0,7o; contudo, optou-se por usar os dados anteriormente descrito, visto que é
o banco de dados mais utilizado na literatura científica e tem apresentando bons resultados.
Os dados de cobertura de terra e topografia foram do United States Geological Survey
(USGS) e Global Land Cover Characterization (GLCC), que possui 1º de espaçamento de
grade horizontal (LOVELAND et al., 2000).
Os dados de temperatura de superfície do mar (TSM) que foram utilizados são
produzidos pela NOAA, a partir de dados in situ e de satélite através de Optimun
interpolation (OI) (REYNOLDS et al., 2002). Os dados possuem frequência semanal
(centrado na quarta-feira) e está disponível a partir de 1981 até o presente, com uma resolução
de 1º por 1º.
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Figura 3.4 – Localização das áreas de estudo dentro do domínio de simulações do RegCM4 e
respectiva topografia (m).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

3.3.3 Análise de ondaletas ou Wavelet
Torrence & Compo (1998), a partir de séries temporais do El Nino-Oscilação Sul
(ENSO), publicaram um guia prático passo-a-passo para a análise de wavelets em ciências do
clima. O artigo exemplifica aplicações da técnica, mostrando dentre outras características, a
significância estatística para fornecer uma medida quantitativa das mudanças na variação do
ENSO na escala temporal interdecadal. A análise de wavelets é uma ferramenta muito usada
quando se deseja decompor uma série temporal no domínio do tempo e da frequência
simultaneamente. Assim, pode-se determinar os modos dominantes de variabilidade e como
esses modos variam no tempo.
Seguindo alguns autores (BLAIN & KAYANO, 2011; BRAGA, 2014; OLIVEIRA et
al., 2015) o termo wavelet refere-se basicamente a um conjunto de funções com a forma de
pequenas ondas geradas por translações ψ(t)  ψ(t+1) e escalações ψ(t)  ψ(2t) de uma
função de onda base ψ0(t), que apresentam energia finita, ou seja, um começo e um fim, esta
função é totalmente capaz de dilatar ou comprimir e chamar a onda mãe.
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ψ

,

1

(𝑡) =

√𝑎

ψ

𝑡−𝑏
𝑎

Eq. (20)

Com a, b ∊ ℝ e a ≠ 0, sendo o fator de dilatação e b o fator de tradução. O parâmetro
a determina a frequência de oscilação e o comprimento da onda, e o parâmetro de translação b
determina sua posição de deslocamento.
O fator

√

é chamado de constante de normalização de energia de cada onda-filha,

de modo que juntos mantêm a mesma energia da onda principal ψ(t), isto é, a soma das
energias de todas as filhas errantes. A equação das “esposas-filhas” pode ser expressa por
(BOLZAN, 2006):

ψ

,

(𝑡) =

1
√2

ψ

𝑡−𝑘
𝑗

Eq. (21)

Com j, k ∊ ℝ e j ≠ 0, onde j é o fator de expansão e k é o fator de conversão.
Para esta pesquisa foi aplicada a onda base de Morlet, que faz uma boa representação
dos sinais não-estacionários, como é o caso das séries climáticas (precipitação e
evapotranspiração, por exemplo).
A função Morlet é dada pela seguinte equação:

ψ(t) = e

Eq. (22)

Esta equação representa uma onda modulada por um envelope gaussiano, na qual o
parâmetro adimensional t refere-se ao período de tempo ou escala de tempo estudado e w0,
também adimensional, a frequência do sinal. Sendo este um sinal de onda atmosférico, a onda
Morlet, segundo Oliveira et al. (2015), é uma das funções mais adequadas que possibilita uma
compreensão dos padrões de precipitação por conta da sua boa resolução de frequência.
Assim, aplicou-se a análise de wavelet (AW) na precipitação e SPEI (simulações e
observações) para cada região. A análise do SPEI também levou em consideração as
diferentes escalas de tempo 1 e 12 meses, para todo o período do estudo (1981-2010). Estas
variáveis meteorológicas foram analisadas a fim de se observar a consistência entre os
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diferentes modos de variabilidade observados e simulados pelo modelo climático RegCM4.
Os índices de precipitação e de SPEI submetidos à transformada wavelet, foram
primeiramente tratados, de modo que estes se tornam anomalias das variáveis, as quais foram
calculadas a partir da climatologia mensal e normalizados pelos desvios padrão:

𝐴𝑉𝑎𝑟 , =

𝑉𝑎𝑟 , − 𝑉𝑎𝑟
𝐷𝑃

Eq. (23)

Em que, AVari,j é a anomalia da variável, no ano j = 1, 2, 3, ..., n e no mês i = 1, 2, 3,
..., 12; Vari,j é a variável no ano j = 1, 2, 3, ..., n e no mês i = 1, 2, 3, ..., 12 , o qual foi
calculado sua anomalia; Vari é a média climatológica do mês a ser calculado a anomalia e DPi
é o desvio padrão utilizado para cada mês i específico.
3.3.4 Teste de Buishand
O Teste de Buishand foi utilizado para a detecção de ponto de mudança, e consiste se
X denota uma variável aleatória normal, então o modelo segue com uma simples mudança
(ponto de mudança – CP) que pode ser proposta como é implementado por Buishand (1982):

𝑥 =

𝜇+ 𝜖
𝜇+ ∆+ 𝜖

; 𝑖 = 1, … , 𝑚
; 𝑖 = 𝑚 + 1, … , 𝑛

(Eq. 24)

ϵ ≈ N(0,σ). A hipótese nula (H0) Δ = 0, nenhuma mudança, é testada contra a hipótese
alternativa (H1) Δ ≠ 0, mudança. No Buishand Range Test (Buishand, 1982), as somas parciais
redimensionadas reajustadas são calculadas como:

𝑆 =

(𝑥 − 𝑥̅ )

(Eq. 25)

Em que, 𝑥 é a série em teste; 𝑥̅ é a média aritmética da série; k = 1, 2, ..., n
O teste estatístico é calculado como:
𝑅𝑏 =

𝑚𝑎𝑥 𝑆 − min 𝑆
𝜎

(Eq. 26)
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Se há uma ruptura ou quebra na série no ano k, então 𝑆

terá um máximo

(deslocamento negativo) ou um mínimo (deslocamento positivo) nas proximidades do ano k =
K.
3.3.5 Teste t-Student
As diferenças entre as médias populacionais, para dados não pareados, foram
testadas com a utilização do teste t-Student (Wilks, 2006). No qual, compara médias de duas
populações independentes, para este caso amostras com tamanhos que diferem, e com
distribuições normais. Assim, o teste t-Student foi aplicado para os dados de precipitação
observada e simulada.
A variável T apresenta distribuição t de Student que possui v (n1+n2 – 2) graus de
liberdade:

𝑇=

(𝑋 − 𝑌) − (𝜇 − 𝜇 )

~𝑡

𝑆
𝑆
𝑛 +𝑛

𝑣=

𝑆
𝑆
𝑛 +𝑛
𝑆
𝑛

(Eq. 27)

(Eq. 28)
𝑆
𝑛

𝑛 −1+𝑛 −1
O teste de hipótese (ao nível de significância de 5%), foi configurado de tal maneira
que a hipótese nula (H0) considerou não haver diferença entre as médias, dessa forma, a média
da população 1 (µ1) é igual a média da população 2 (µ2).
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Com isso, a variável T sob H0:

𝑇

=

(𝑋 − 𝑌)
(Eq. 29)

𝑆
𝑆
𝑛 +𝑛

Em que, 𝑋 e 𝑌 são respectivamente, as médias amostrais de X e Y; S1e S2 são,
respectivamente, os desvios padrões das amostras X e Y; e n1 e n2 são os respectivos
tamanhos das amostras X e Y.
A partir de v (graus de liberdade), infere-se que as variâncias amostrais diferem entre
sim e são desconhecidas. Ademais, o p-valor (significância da estatística) fornecerá a
probabilidade de que a estatística do teste tenha valor extremo em relação ao valor observado
quando a hipótese H0 é aceita. O p-valor é dado da seguinte maneira:
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑃[|𝑡| > |𝑇

||𝐻 ] = 2𝑃[𝑡 > |𝑇

||𝐻 ]

(Eq. 30)

Assim, o p-valor sendo menor que o nível de significância (5%) implica em
diferença estatisticamente significativa.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este tópico está estruturado de uma forma que fiquem claras as etapas pelas quais os
conjuntos de dados foram trabalhados com suas respectivas análises e discussões. A primeira
parte refere-se a precipitação observada e simulada para as regiões de estudo, principalmente
em análise de sua variabilidade sazonal e decadal. Da mesma forma é apresentada a análise e
discussão referente ao Índice de Precipitação-Evapotranspiração Padronizado (SPEI). E
também a análise de ondaleta feita para a precipitação (observada e simulada) e SPEI. A
modelagem estocástica abordada no tópico 3.3.1 encontra-se no artigo (ANEXO A).
4.1 Estatística descritiva da precipitação
A estatística descritiva da precipitação observada e simulada nas três regiões do
estudo é apresentada na Tabela 4.1. Se verificou que as médias de precipitação observada
(simulada) para o período estudado em cada região foram de 195,7 mm (46,7 mm) para a
região Norte, 150,2 mm (32,6) para a região Leste e 157,8 mm (46,6 mm) para a região Sul,
indicando que o modelo subestima de uma forma geral a precipitação média para algumas
regiões da bacia Amazônica. O mesmo ocorre para os valores máximos de precipitação.
Apesar da subestimativa do modelo verifica-se que a variabilidade da chuva entre
regiões é bem representada, de forma que a região Norte é mais chuvosa, seguida da região
Sul e finalmente da porção Leste analisada. Por outro lado, o modelo não é capaz de
representar de maneira apropriada a variação entre as regiões com relação a precipitação
máxima. O valor intermediário de precipitação máxima simulada foi bem representado para a
região Sul com valores de 418,4 mm (observado) e 204,0 mm (simulado), no entanto houve
uma inversão dos máximos para as regiões Norte e Leste.
Verifica-se que a precipitação da região Sul apresenta maior variação, com variância
de 14.118 e desvio padrão 118,82 mm. Por outro lado, a região Norte apresentou os menores
valores e a região Leste a variância e desvios intermediários. O modelo não conseguiu
reproduzir essa variabilidade observada, pois mostrou, de forma consistente, a região Sul com
maior variância e desvio, mas inverteu a ordem da região Leste e Norte.
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Tabela 4.1 – Estatística descritiva das séries temporais de precipitação mensal acumulada
observada (CPC/NCEP - OBS) e simulada (RegCM4 - SIM) para as três
regiões de estudo.
Região

Mín

Máx

Média Mediana

Var

DP

Ass

Curt

AMZ_N_OBS

22,2 415,0

195,7

193,2

8.242

90,7

0,04

-1,16

AMZ_N_SIM

0,0

221,9

46,7

34,4

2.059

45,4

1,07

0,66

AMZ_L_OBS

1,8

492,8

150,2

133,4

13.595 116,5 0,45

-0,89

AMZ_L_SIM

0,0

199,5

32,6

11,6

1.786

42,3

1,47

1,67

AMZ_S_OBS

0,1

418,4

157,8

163,6

14.118

118,8 0,15

-1,30

AMZ_S_SIM

0,0

204,0

46,6

32,6

2.361

48,6

-0,09

0,90

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Os resultados apresentados na Tabela 4.1 são complementados com a análise da
Figura 4.1, em que é possível verificar a estrutura bimodal das observações, principalmente
nas regiões Norte e Sul, que não é representada pelas simulações. Ou seja, há uma
concentração de valores abaixo de 100mm nas três regiões das simulações, ao passo que a
distribuição da chuva observada também possui uma moda concentrada entre 250 e 300 mm.
Figura 4.1 – Histogramas de densidade das séries temporais de precipitação mensal
acumulada paras as regiões de estudo. Linha azul e vermelha representam,
respectivamente as linhas de densidade (normal) das séries temporais
observada e simulada. a) AMZ_N; b) AMZ_L e c) AMZ_S.
a)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

b)

c)
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4.2 SAZONALIDADE E VARIABILIDADE INTERANUAL DA PRECIPITAÇÃO
A análise mensal da precipitação observada e simulada é apresentada na Figura 4.2.
O modelo consegue representar satisfatoriamente o trimestre de janeiro, fevereiro e março
(JFM) como os meses de maior média de precipitação, apesar da região Norte ter o período
chuvoso estendido até o mês de abril.
As regiões Norte e Sul tiveram a sazonalidade bem representada, diferentemente da
região Leste onde as observações mostraram março como o mês de maior média (316,2 mm)
e as simulações identificaram janeiro como mês mais chuvoso, com uma média de 97,3 mm.
Entretanto o modelo não conseguiu representar as maiores médias entre as regiões do estudo,
invertendo as regiões com os valores mais elevados.
As regiões Sul e Leste apresentam um período seco bem definido no trimestre Junho,
Julho, Agosto (JJA), que é mais marcado relativamente ao Norte, onde o mês mais seco
observado é julho, com média de 79,1 mm, enquanto março é o mais chuvoso, 313,1 mm. A
simulação apresenta de forma consistente a sazonalidade observada, com JJA sendo o
trimestre mais seco no Norte e no Sul, enquanto o período seco estende-se até setembro na
região Leste.
A sazonalidade representada pelo modelo está coerente com a abordagem feita por
Arraut & Satyamurty (2009), que evidenciaram que o Atlântico Norte tropical é a principal
fonte de umidade para chuvas tropicais e na maior parte da América do Sul subtropical na
temporada de dezembro a março, sendo esta a estação mais chuvosa para ambas as regiões.
Llopart et al. (2014) também evidenciaram uma boa representação do ciclo sazonal
da precipitação a partir de diversos modelos (incluído o RegCM4), no entanto verificaram
uma subestimativa da precipitação de janeiro a março para todos os modelos. Porém para o
período de junho a outubro os seus resultados superestimaram a precipitação. De forma geral,
os autores mostraram, que para todas as simulações do RegCM4 mostram uma diminuição
sobre a Amazônia. Este decréscimo de precipitação parece estar consistentemente associado
ao enfraquecimento do fluxo das regiões nordeste e do fluxo de monções. Ou seja, estudos
como o de Reboita et al. (2014), Llopart et al. (2014) e de Jesus et al. (2016) também
evidenciaram que versões diferentes do RegCM apresenta viés seco sobre o sul do Brasil e
bacia do Prata, que é uma deficiência do modelo regional.
Assim os resultados subestimados da precipitação simulada deixam evidente que se
faz necessário novas simulações com configurações de parametrizações físicas diferentes,
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principalmente com relação a esquemas de superfície terrestre e convecção, para que a
caracterização das incertezas possa ser analisada de maneira mais apropriada e consistente.
Figura 4.2 – Boxplot da precipitação mensal acumulada para as três regiões em estudo. Linhas
pretas dentro das caixas representam a mediana (2° Quartil) e linhas amarelas
representam a média mensal para o período de 1981 a 2010.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

A variabilidade interanual da precipitação observada e simulada associada ao
Southern Oscillation Index (SOI) mensal é apresentada na Figura 4.3. Na região Norte, o ano
mais chuvoso foi em 1989 (2.706,6 mm), que corresponde ao ano de La Niña com SOI médio
anual (𝑆𝑂𝐼

) de 0,62; enquanto o ano com menor precipitação foi 2005 (1.809,5 mm), ano

de El Niño (𝑆𝑂𝐼

= −0,46). A mesma análise foi feita com a precipitação simulada pelo

modelo, observou-se para região Norte que o ano mais chuvoso foi em 1999, no qual

59

registrou um valor de 1.043,9 mm (𝑆𝑂𝐼
mm; 𝑆𝑂𝐼

= 0,79), por outro lado o ano de 1987 (311,4

= −1,48) foi o ano menos chuvoso.

Analisando a região Leste na Figura 4.3, observou-se que o maior acumulado anual
de precipitação tanto nas observações quanto nas simulações ocorreu no ano de 1985, com
valores respectivos de 2.566,5 mm e 666,1 mm, significando uma boa representação do
modelo com relação ao ano de ocorrência, apesar da subestimativa. Em contraste com o ano
menos chuvoso que ocorreu em 2007 (1.415,9 mm; 𝑆𝑂𝐼
observada e em 1983 (134,2 mm; 𝑆𝑂𝐼

= 0,04) com a precipitação

= −0,14) com a precipitação simulada.

Apesar da elevada precipitação acumulada no ano de 1985 na região Leste, a média
anual do índice SOI teve um valor ligeiramente negativo de -0,02, tanto para a precipitação
observada quanto para a simulada. Semelhantemente como aconteceu para o ano mais seco
observado, 2007, em que, apesar da baixa quantidade de chuvas, o 𝑆𝑂𝐼

mostrou-se

ligeiramente positivo com um valor de 0,04, fato este que se observa, pelo menos para estes
anos em específico, uma não associação generalizada do SOI com a precipitação desta região.
Porém o modelo conseguiu representar o 𝑆𝑂𝐼

de -0,14, associando-se a baixa

pluviosidade nesta região.
Em alguns anos em que o SOI não apresenta boa associação com as chuvas nas
regiões, os resultados de estudos feitos por De Souza et al. (2005) e Amorim et al. (2014)
trazem uma outra associação, nesse caso com o Oceano Atlântico. E nestes casos é possível
verificar que os resultados apresentam concordância, uma vez que conseguiram identificar,
que os anos de 1983, 1985, 1989 tratam-se de anos classificados como FAVORÁVEL (FAV),
haja vista que as condições de Temperatura de Superfície do Mar do oceano Atlântico Sul
(TSM_ATS) se apresentam com anomalia positiva e a o Atlântico Norte (TSM_ATN) com
anomalia negativa, configurando-se assim um gradiente inter-hemisférico de sul (GRAD_S),
favorecendo a precipitação. E os anos de 2005, 2007 os autores identificaram um padrão
inverso DESFAVORÁVEL (DESFAV), ou seja, um padrão de gradiente inter-hemisférico de
norte (GRAD_N), representado por anomalia positiva para TSM_ATN e negativa para
TSM_ATS, configuração essa que desfavorece a precipitação.
Para outros anos, por exemplo, verificou-se uma boa associação entre a precipitação
observada (simulada) e o 𝑆𝑂𝐼

, como por exemplo, 1987 com uma precipitação de

1.562,1 mm (164,4 mm) e 𝑆𝑂𝐼

= −1,48; 1988 com precipitação de 2.063,9 mm (329,6

mm) e 𝑆𝑂𝐼

= 0,74 e 1989 com precipitação de 2.233,8 mm (580,8 mm) e 𝑆𝑂𝐼

=
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0,62). Contudo, foi possível perceber uma associação do SOI com o padrão de precipitação
anual acumulada na região Leste (Figura 4.3).
Analisando os extremos de acumulado anual para a região Sul representados na
Figura 4.3, se verificou que os valores observados (simulados) mostraram o máximo de
precipitação no ano de 1991 (1999) com valores de 2.243,5 mm (770,2 mm), e associado a
estes valores de precipitação o 𝑆𝑂𝐼

foi de − 0,01 (𝑆𝑂𝐼

= 0,79). No entanto com

relação ao ano de 1991, a observação não conseguiu ter associação com o SOI, uma vez que
este teve um valor levemente negativo, o que representa a configuração de El Niño,
demonstrando assim uma relação inversa para a região. Porém, De Souza et al. (2005) e
Amorim et al. (2014) identificaram este ano como FAV, o que explica a precipitação elevada
neste ano para esta região.
Por outro lado, o modelo conseguiu representar de forma adequada a associação do
𝑆𝑂𝐼

para o ano de 1999, tendo em vista que foi um ano com ocorrência de La Niña. Para

esta região o mínimo ocorreu no ano de 2005 (1987) sendo registrado um valor de 1.443,3
mm (393,6 mm) com 𝑆𝑂𝐼

de − 0,46 (𝑆𝑂𝐼

de − 1,48), e assim como verificado

para a precipitação máxima, a mínima (observado e simulado) ocorreu no mesmo ano em que
ocorre a menor precipitação anual acumulada para a região Norte. Assim, os valores da
precipitação em relação ao 𝑆𝑂𝐼

associado, nos mostram que tanto a simulação quanto a

observação apresentam uma boa associação, o que refletiu em uma configuração atmosférica
atípica, principalmente com relação ao ano de 2005, uma vez que foi um ano com uma das
secas mais severas para regiões da Amazônia, o que já associa-se a estes mínimos anuais para
ambas as regiões (Norte e Sul).
Resultados estes que concordam com o que foi observado também por Marengo et
al. (2008), quando em suas pesquisas determinaram as características atmosféricas da seca de
2005 na Amazônia, identificando que a circulação comparativa e as análises de Sea Surface
Temperature (SST) para 2005 em relação a outros anos em que houve secas moduladas por El
Niño (1926, 1983 e 1998) mostraram que esta seca de 2005 foi concentrada na Amazônia
ocidental e sul.
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Figura 4.3 – Precipitação anual acumulada observada (OBS) e simulada (SIM) para as regiões
de estudo e média anual do Índice de Oscilação Sul (𝑆𝑂𝐼
).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Ainda com relação a Figura 4.3 pode ser visualizada uma leve tendência de
decréscimo a partir de 1990, o que nos leva a uma análise mais criteriosa com relação as
décadas que compõem esta climatologia. Para esta análise as séries foram divididas em 3
décadas (Tabela 4.2), sendo chamadas de DEC-1 (1981 a 1990), DEC-2 (1991 a 2000) e
DEC-3 (2001-2010). Dessa forma, no período que compreende DEC-1 foi registrado para a
região Norte um total de precipitação observada (simulada) de 25.192,8 mm (5.302,8 mm),
em DEC-2 foi observado uma diminuição de 2.219,7 mm, já que o acumulado foi de 22.973,1
mm, o que representou um decréscimo de aproximadamente 9%. Por outro lado, o modelo
não conseguiu representar adequadamente essa diminuição de chuvas, uma vez que a
precipitação acumulada para esse período teve um aumento em 719,7 mm, devido o
acumulado em DEC-2 ter sido 6.022,5 mm, representando assim um aumento de
aproximadamente 14%.
Já o total de precipitação em DEC-3 para região Norte atingiu o valor observado de
22.275,2 mm, enquanto que o modelo registrou 5.447,5 mm, o que indicou um decréscimo de
715,9 mm para a observação, aproximadamente uma diminuição de 3% e de 575,0 mm para o
acumulado simulado, indicando uma diminuição de aproximadamente 10%, isto com relação
a DEC-2. Com relação a DEC-1 e DEC-3, as observações mostraram um decréscimo de
2.935,6 mm (aproximadamente 12% de diminuição das chuvas totais), por outro lado o
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modelo mostrou um acréscimo de 144,7 mm com relação a DEC-1, o que significou um
aumento no total de chuvas de aproximadamente 3%.
Tabela 4.2 – Diferenças da precipitação acumulada entre as décadas para as três regiões de
estudo com suas respectivas proporcionalidades.
DEC-1
DEC-2

%

AMZ_N_OBS ▼ 2.219,7

▼ 9%

▼ 715,9

▼ 3%

▼ 2.935,6

▼ 12%

AMZ_N_SIM ▲ 719,7

▲ 14%

▼ 575,0

▼ 10%

▲ 144,7

▲ 3%

AMZ_L_OBS ▼ 1.058,2

▼ 6%

▼ 302,4

▼ 2%

▼ 1.360,6

▼ 7%

AMZ_L_SIM ▼ 158,7

▼ 4%

▲ 48,8

▲ 1%

▼ 109,9

▼ 3%

AMZ_S_OBS ▼ 433,8

▼ 2%

▼ 1.789,6

▼ 9%

▼ 2.223,4

▼ 11%

▼ 2%

▼ 197,8

▼ 4%

▼ 294,2

▼ 5%

Região

AMZ_S_SIM

▼ 96,4

DEC-2
DEC-3

%

DEC-1
DEC-3

%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Ao analisarmos a região Leste, se observa na Tabela 4.2 uma diminuição entre cada
década da que compreende a climatologia (1981-2010), assim como observado para os dados
da região Norte. No período que compreende DEC-1 o total de precipitação foi de 18.827,9
mm (4.002,2 mm), e quando verifica-se DEC-2, este valor decresce em 1.058,2 mm (158,7
mm) mm, já que o total precipitado em DEC-2 foi de 17.769,7 mm (3.843,5 mm) o que
representou um decréscimo de aproximadamente 6% (4%) entre as primeiras décadas. Já em
DEC-3 o total acumulado de precipitação foi de 17.467,3 mm (3.892,3 mm), no entanto com
relação a DEC-2, o acumulado de precipitação observada apresentou um decréscimo de
302,44 mm, representando aproximadamente 2%, por outro lado, o modelo identificou um
aumento do total de chuvas de 48,8 mm, o que significa que a simulação gerou um acréscimo
de aproximadamente de 1% no acumulado do período. Quando analisam-se os acumulados
para DEC-1 e DEC-3, a região Leste apresenta um decréscimo no acumulado da precipitação
de 1.360,6 mm (109,9 mm), o que representa uma diminuição de aproximadamente 7% (3%).
Ainda com relação a Tabela 4.2, na região Sul, em DEC-1 a precipitação observada
(simulada) acumulada foi de 19.826,7 mm (5.732,4 mm), e para DEC-2 o acumulado foi de
19.392,9 mm (5.636,0 mm), o que significa uma diminuição de 433,8 mm (96,4 mm),
representando tanto para o observado quanto para o simulado, um decréscimo de
aproximadamente 2% no acumulado de chuva com relação ao período de 1981 a 1990.
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Para DEC-3 a diminuição de precipitação foi mais acentuada, atingindo o valor de
1.789,6 mm (197,8), haja vista, que o acumulado entre 2001 a 2010 foi de 17.603,3 mm
(5.438,2 mm), o que representou com relação a DEC-1, um decréscimo de aproximadamente
11% (5%) e com relação a DEC-2 a diminuição do acumulado de chuva foi de
aproximadamente 9% (4%), o que torna região Sul a de maior decréscimo percentual da
precipitação de acordo com as análises entre as décadas. Para esta região o modelo conseguiu
representar a ocorrência de decréscimo na precipitação acumulada nos períodos DEC-1, DEC2 e DEC-3, no entanto o mesmo não tem boa representatividade dos percentuais de
decréscimo, exceto para entre DEC-1 e DEC-2.
Os resultados da análise para o período entre DEC-1 / DEC-2 são coerentes com os
resultados obtidos por Nepstad et al. (1999), no qual identificaram redução de precipitação
para a década de 1990 na floresta Amazônica. Dubreuil et al. (2013) e Lathuillière et al.
(2012), encontraram, respectivamente, redução na precipitação e na evapotranspiração sobre
regiões desmatadas na Amazônia, como é o caso das regiões Leste e Sul deste estudo.
4.2.1 Teste de Buishand e Teste t-Student
As figuras 4.4, 4.5 e 4.6 apresentam os gráficos de Buishand Range Test (BRT) para
as regiões Norte, Leste e Sul, respectivamente. Para cada série de precipitação aplicou-se o
teste de Buishand (BUISHAND, 1982). A interpretação deste teste pode ser feita
graficamente, e a partir dele pode ser localizado o ponto provável de mudança na série
temporal, e se esta mudança é ou não significativa. A robustez deste teste e a originalidade de
sua função está a partir da abordagem bayesiana tornando-o interessante e com grande
representatividade do padrão das chuvas durante o período analisado.
Tabela 4.3 – Resultados do Teste de Buishand, com p-valor e provável ponto de mudança
(CP) e Teste t-Student para as séries temporais de precipitação (observada e
simulada) das regiões de estudo.
(continua)

Região

Teste de Buishand

Teste-t

p-valor

CP

Mês/Ano

p-valor

AMZ_N_OBS

0,2708

125

Mai/1991

0,0110*

AMZ_N_SIM

0,5033

213

Set/1998

0,1017

AMZ_L_OBS

0,8956

112

Abr/1990

0,2111

64

(conclusão)
Região

Teste de Buishand

Teste-t

p-valor

CP

Mês/Ano

p-valor

AMZ_L_SIM

0,5703

64

Abr/1986

0,1690

AMZ_S_OBS

0,6169

196

Abr/1997

0,0453*

AMZ_S_SIM

0,9264

63

Mar/1986

0,4556

* Com significância estatística
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

A partir da análise do gráfico de BRT para região Norte (Figura 4.4), observa-se que
houve para a precipitação mensal acumulada observada, um decaimento aproximadamente a
partir da década de 1990, estando consistente com o que foi observado por Nepstad et al.
(1999), que também encontraram redução na precipitação para o mesmo período.
No entanto, o modelo não foi capaz de representar de forma adequada o padrão dos
dados observados, uma vez que identificou aumento a partir desta década. Esta mudança no
padrão da precipitação observada (simulada) ocorre no tempo 125 (213), o que significa
aproximadamente maio de 1991 (setembro de 1998). Entretanto, o teste de Buishand não
apresentou significância estatística para ambos os bancos de dados, haja vista que os p-valor
foram de 0,2708 (observação) e 0,5033 (modelo) foram maiores do que alpha que é 0,05.
Porém, quando a série é dividida em antes e após o CP e aplica-se o Teste-t em ambas, se tem
a diferença significativa nas médias da precipitação observada, já que o p-valor do Teste-t de
0,0110 é menor do que 0,05. Já as médias da precipitação simulada, antes e após CP, não
apresentaram diferenças significativas, uma vez que o p-valor do Teste-t (0,1017) é maior do
que alpha (0,05). Entretanto é importante ressaltar que o comportamento do padrão nos dados
simulados para região Norte, após o CP, é de aumento, o que implica que o modelo RegCM4,
para este caso, percebeu aumento da precipitação após setembro de 1998.
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Figura 4.4 – Série temporal do Buishand Range Test para a precipitação observada (a) e
simulada (b) para AMZ_N. Linha vertical significa provável ponto de mudança
(CP).

a)

b)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Para a região Leste a tendência de decaimento não é tão evidente (visualmente) na
precipitação observada como foi verificado para a região Norte. A partir do Teste de Buishand
foi possível verificar um ponto de mudança na série observada (simulada) aproximadamente
no tempo 112 (64), o que significa abril de 1990 (abril de 1986), no entanto o teste não
apresentou significância estatística para esta mudança, uma vez que o p-valor foi de 0,8956
(0,5703), ou seja, maior do que alpha de 0,05. Quando aplicado o Teste-t para as médias antes
e após o CP dos dados observados e do modelo, também verificou-se que ambas as médias
não apresentaram diferenças significativas, já que o p-valor é de 0,2111 e 0,1690,
respectivamente (Tabela 4.3).
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Figura 4.5 – Série temporal do Buishand Range Test para a precipitação observada (a) e
simulada (b) para AMZ_L. Linha vertical significa provável ponto de mudança
(CP).

a)

b)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Nas Figuras 4.6a e 4.6b têm-se as representações das séries referentes ao Buishand
Range Test aplicados, respectivamente, nas séries observada e simulada para a região Sul. Na
Figura 4.6a, nota-se que o CP ocorre no tempo 196, o que significa abril de 1997. No entanto
o modelo (Figura 4.6b) não representa o ponto de mudança de forma adequada, haja vista que
o mesmo se dá no tempo 63, significando março de 1986. Quando aplicado o Teste de
Buishand para os períodos antes e após CP, se verifica que as mudanças não são significativas
para ambas as séries, observada e simulada, isto porque os p-valor foram respectivamente de
0,6169 e 0,9264 (Tabela 4.3). Entretanto, quando o Teste-t é aplicado, verifica-se que há
diferença significativa entre os períodos, antes e após CP (Abril de 1997) para a precipitação
observada, haja vista que o p-valor do teste foi de 0,0453, ou seja, menor do que 0,05. Já entre
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os períodos antes e após CP do modelo, as médias não apresentaram diferenças significativas,
uma vez que o p-valor do Teste T foi de 0,4556 (Tabela 4.3), sendo maior do que alpha (0,05).
Figura 4.6 – Série temporal do Buishand Range Test para a precipitação observada (a) e simulada (b)
para AMZ_S. Linha vertical significa provável ponto de mudança (CP).

a)

b)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.
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4.3 ÍNDICE DE PRECIPITAÇÃO-EVAPOTRANSPIRAÇÃO PADRONIZADO (SPEI)
Neste tópico serão apresentados os resultados referentes ao SPEI, observados e
simulados, com escala temporal mensal (SPEI-1) e anual (SPEI-12) para o período de 1981 a
2010.
4.3.1 Estatística descritiva – SPEI-1
Na Tabela 4.4 podem ser verificadas as características descritivas dos dados de
SPEI-1 observado e gerados a partir de variáveis do modelo, para as regiões Norte, Sul e
Leste. Nota-se que as regiões Norte e Leste apresentaram índices com valores mais baixos
do que a região Sul, tanto com índice observado quanto com gerado a partir do modelo. O
índice mínimo observado para as regiões Norte e Leste ocorreram respectivamente em
junho com valor de -1,86 e abril com valor de -1,82, ambos representando um ambiente de
seca severa, dentro da escala de SPEI proposta por Vicente-Serrano et al. 2010.
No entanto quando analisam-se os índices gerados a partir do modelo para as
mesmas regiões (Norte e Leste) verificaram que este consegue representar qualitativamente
de forma adequada o padrão verificado com o SPEI-1 observado, com o mínimo para a
região Norte ocorrendo em setembro com um valor de -2,41 e para região Leste em janeiro
com um valor de -2,39, o que representaram um ambiente de seca extrema, ou seja, o
modelo representa uma seca mais intensa do que a observada. Entretanto, o modelo não
representou bem os meses em que ocorrem os respectivos mínimos referentes as análises
da estatística descritiva. Já para a região Sul o valor mínimo de SPEI-1 observado
(simulado) foi de -1,23 (-2,23) registrado em abril (fevereiro) representando um ambiente
de seca moderada (seca extrema).
Analisando as menores médias de SPEI-1 observado (simulado) para cada região
tem-se que, para a região Norte foi registrada em outubro (maio) com um valor de -0,22 (0,009), para a região Leste foi registrado em julho (abril), com valor de -0,46 (-0,009) e
por fim para região Sul o valor de -0,21 (-0,016), foi registrado em julho (março). Dessa
forma nota-se que o modelo não foi capaz de representar adequadamente as médias
mínimas de SPEI-1.
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Tabela 4.4 – Estatística descritiva da série temporal do Índice de PrecipitaçãoEvapotranspiração Padronizado em escala temporal mensal (SPEI-1) para
as três regiões de estudo: AMZ_N; AMZ_L e AMZ_S.
SPEI-1
Região

Mín

Máx

1ºQ

3°Q

Méd

Var

DP

Ass

Curt

AMZ_N_OBS -1,86 1,51 -0,53 0,30

-0,13

0,41

0,64

-0,21

-0,19

AMZ_N_SIM -2,41 2,38 -0,70 0,70

-0,02

0,96 0,979

-0,02

-0,60

AMZ_L_OBS -1,82 2,26 -0,75 0,38

-0,16

0,58

0,28

-0,42

0,76

AMZ_L_SIM -2,39 2,23 -0,68 0,74 -0,0024 0,95 0,978 -0,002 -0,65
AMZ_S_OBS -1,23 0,90 -0,42 0,14

-0,13

0,16

0,40

0,12

-0,42

-2,23 2,96 -0,68 0,69

-0,003

0,97 0,984

0,06

-0,31

AMZ_S_SIM

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

De acordo com a variância (Var) apresentada na Tabela 4.4 e Figura 4.7, o SPEI-1
observado (modelo) apresentou maior variabilidade na região Leste (Sul) com valor de
0,59 (0,97) de variância, seguida pela região Norte (Norte), com a segunda maior variância
de 0,41 (0,96) e com menor variabilidade a região Sul (Leste) com variância de 0,16
(0,95). Da mesma forma, quando analisa-se o desvio padrão (DP) observado (modelo) de
SPEI-1 para as regiões em estudo, a região Leste (Sul) apresentou o maior desvio padrão
com um valor de 0,76 (0,984), seguido da região Norte (Norte) com um valor de 0,64
(0,979). E com menor desvio padrão, de 0,40 (0,978), a região Sul (Leste) se apresenta
dentre as regiões com menor variabilidade do índice SPEI-1. A partir de variáveis do
modelo, a variabilidade do SPEI-1 foi bem representada apenas para a região Norte, apesar
deste não conseguir representar adequadamente a magnitude da variância e do desvio
padrão, o mesmo consegue representar o padrão de comportamento entre a região Norte
invertendo as regiões Leste e Sul quanto a variabilidade.
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Figura 4.7 – Histograma do Índice de Precipitação-Evapotranspiração Padronizado com
escala de tempo mensal (SPEI-1) para as três regiões de estudo.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Ainda de acordo com a Tabela 4.4 e a Figura 4.7, as séries temporais de SPEI-1
observado e do modelo, para a região Norte, apresentaram assimetria (Ass) negativa
respectivamente de -0,21 e -0,02, indicando que a cauda do lado esquerdo da função
densidade de probabilidade é maior que a do lado direito (Figura 4.7 – AMZ_N_OBS e
MAS_N_SIM), implicando em predominância de um ambiente entre próximo ao normal e
de seca suave. Padrão diferente é verificado na região Leste para o SPEI-1 observado
(Figura 4.7 – AMZ_L_OBS), na qual apresentou assimetria positiva de 0,28, o que indica
que os índices se concentram para valores mais negativos, demonstrando com isso uma
condição predominante de seca. Por outro lado, o modelo não foi capaz de representar o
padrão dos dados, uma vez que o SPEI-1 gerado a partir de dados do modelo a assimetria
foi levemente negativo (-0,002), demonstrando que a simulação gerou índices que
concentram-se praticamente sobre a condição de próximo ao normal (Figura 4.7 –
AMZ_L_SIM).
Já para a região Sul o histograma do SPEI-1 observado (Figura 4.7 –
AMZ_S_OBS) e a partir de dados do modelo (Figura 4.7 – AMZ_S_SIM) apresentaram
assimetria positiva, respectivamente de 0,12 e 0,06, indicando que este ambiente está
variando entre o próximo ao normal a seca suave. No entanto, para a SPEI-1 observado a
severidade foi menor do que o observado para a região Leste (Figura 4.7 – AMZ_L_OBS).
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Com relação a medida de dispersão que caracteriza o achatamento da curva da
função de distribuição (curtose), se verificou que para todas as regiões as séries temporais
(observação e modelo) apresentaram valores de curtose negativos, indicando que a função
de distribuição é mais achatada do que a distribuição normal, ou seja, platicúrtica.
As Figura 4.8a e 4.8b evidenciam que o SPEI-1 observado (modelo) demonstrou que
a condição ambiental predominante para todas as regiões foi Próximo ao Normal, com valores
de 56% (36%) para região Norte, e de 42% (36%) para região Leste e de 73% (34%) para
região Sul. Apesar das proporções terem sido menores para todas as regiões, o modelo
conseguiu representar de forma adequada a classe dominante.
A classe que indica condição ambiental de Seca Suave se apresentou como a segunda
classe com maior porcentagem de ocorrência para o SPEI-1 observado, e para os dados
gerados a partir da simulação, esta foi a terceira classe com as maiores porcentagens de
ocorrência. Dessa forma, se tem para observação (modelo) a proporção de 18% (16%) para
região Norte, de 21% (14%) para a região Leste e de 20% (15%) para a região Sul.
Para o SPEI-1 dentro da classe de Seca Moderada o índice observado (modelo) foi de
9% (9%) para região Norte, 13% (11%) para região Leste e 1% (9%) para região Sul. Dentro
desta classe o modelo teve boa representatividade com relação as proporções principalmente
das regiões Norte e Leste, porém para a região Sul as proporções foram mais discrepantes.
Verifica-se nos dados observados (Figura 4.8a) que a região Sul não experimentou
período de Seca Severa e também não foram registrados períodos de Seca Extrema. No
entanto, os dados gerados a partir do modelo, para a região Sul (Figura 4.8b), estas classes
apresentaram ocorrências, mesmo que com poucas proporções, para a condição de Seca
Severa a proporção foi de 6%. Diferentemente para a região Norte, onde não houve períodos
em que a condição ambiental fosse de Seca Extrema para o SPEI-1 observado, já o modelo
para a região Norte a proporção foi de 1%. E para a região Leste, a partir dos dados
observados não foi verificado período de Seca Extrema, por outro lado, o modelo registrou
proporção de 1%. Os dados observados para as regiões Norte e Leste foram as únicas que
apresentaram períodos de Seca Severa, com porcentagens de 2,5 e 2,2%, respectivamente.
Nestas classes o modelo para a região Norte e Leste tiveram respectivamente porcentagens de
6% e 5% (Seca Severa).
Assim, a partir da distribuição dos dados por classes apresentadas na figura abaixo,
pode ser observado que os dados gerados a partir de dados do RegCM4, apresentam menores
porcentagens nas classes menos extremas quando comparadas com SPEI-1 observado (Figura
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4.8a). No entanto por haver maior distribuição entre as outras classes, o modelo apresenta
valores mais extremos, indicando condições de seca extremas e severas.
Figura 4.8 – Proporção categorizada de SPEI-1 (escala temporal mensal) nas áreas de estudo
para o período de 1981 a 2010. (a) observado e (b) gerados a partir do modelo.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

A partir das Figuras 4.9, 4.10 e 4.11, será possível analisar a variabilidade
temporal do SPEI-1 (observado e modelo). O que também possibilitou verificar se o índice
apresenta indícios de influência de anos atípicos devido ocorrência de algum fenômeno
meteorológico.
A partir da Figura 4.9 verificou-se que o SPEI-1 observado (modelo) para região
Norte, nos mostra que o ano de 2005 (1997) foi o que apresentou o menor índice no valor
de -1,85 (-2,41), o qual indicou um ambiente de seca severa (seca extrema) e também para
o ano de 2005 foi observada média mínima de -0,71 para o SPEI-1 observado (Figura 4.9 –
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AMZ_N_OBS). Para estes anos (2005 e 1997) o índice de oscilação sul (SOI) foi,
respectivamente de -0,46 e -1,29, representando condições de El Niño intenso,
principalmente para 1997 e também para 2005 que foi um ano atípico marcado por uma
grande seca (MARENGO et al. 2008). O que também está de acordo com De Souza et al.
(2005) e Amorim et al. (2014), quando analisando o gradiente inter-hemisférico do Oceano
Atlântico Norte e Sul, identificaram estes anos como DESF, o que implica em não
favorecimento de precipitação.
Para o SPEI-1 modelo (Figura 4.9 – ANZ_N_SIM), verificou-se que a média
mínima de -1,05 ocorreu no ano de 1987, o qual teve um SOI de -1,47. Estes resultados
referentes aos mínimos, indicam que o modelo apresenta um viés mais seco comparado
com o SPEI-1 observado, porém apresenta boa representatividade relacionado a valores
extremos de SOI. O modelo também consegue representar de forma satisfatória um índice
SPEI com extremo negativo em anos que foram muito secos, como para 2005 e 1997. Já
quando analisou-se extremos máximos para os dados de SPEI-1 observado (simulado) para
a região Norte (Figura 4.9), foi verificado que o maior valor do índice ocorreu no ano de
2001 (1989) com valor de 1,51 (2,38), demonstrando que o modelo não foi capaz de
representar a condição de extremo máximo do índice no período em que foi verificado com
a observação. Estes anos de maior SPEI-1 (2001 e 1989), tiveram valores de SOI
respectivamente de -0,08 e 0,61.
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Figura 4.9 – Boxplot anual do SPEI-1 para a região AMZ_N. Média anual do SPEI-1 (linha
azul) e Média anual do SOI (linha amarela).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

E com relação a maior média, esta foi observada em 1986 (1999) com um SPEI-1
de 0,35 (1,41). Neste extremo, o modelo consegue representar que o extremo máximo do
índice ocorre em um ano atípico, ou seja, para 1986 o SOI médio foi de -0,32 e para 1999
foi de 0,79, o que configurou a ocorrência de La Niña, o qual favorece a precipitação para
a região, associando-se diretamente ao índice SPEI. Resultado que encontra-se bem
associado com o Atlântico, sendo caracterizado como FAVORÁVEL nos respectivos anos
(De Souza et al., 2005 e Amorim et al., 2014).
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Figura 4.10 – Boxplot anual do SPEI-1 para a região AMZ_L. Média anual do SPEI-1 (linha
azul) e Média anual do SOI (linha amarela).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Para a região Leste, foi registrado para o SPEI-1 observado (modelo), que no ano
de 1998 (1988) atingiu o menor índice de -1,82 (-2,39) o que representou para este ano um
ambiente de seca severa (seca extrema). Seca que está razoavelmente associada ao SOI de
1998 no valor de -0,22, porém sem associação para o ano de 1988, haja vista que o SOI foi
positivo no valor de 0,73. Também o ano de 2010 (1987) foi marcado pela menor média de
SPEI-1, com o valor de -0,89 (-1,29) com SOI de 0,94 (-1,48). Para estes dois anos, a
associação com o SOI foi mais direta, principalmente para o ano de 2010 que foi
considerado um ano com a seca mais drástica já registrada para região amazônica
(MARENGO et al., 2011)
Já para os extremos máximos, o SPEI-1 máximo observado (modelo), teve no ano
de 2009 (1994) um valor de 2,26 (2,23), o que representou um ambiente de umidade
extrema para essa região e no ano de 1985 (1985) registrou a maior média de SPEI-1 com
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o valor de 0,90 (1,13). O modelo para esta região, conseguiu representar adequadamente o
índice máximo, bem como o ano de ocorrência da maior média, apesar de registrar um
índice mais elevado. Além do que estes anos, 2009, 1994 e 1985 tiveram respectivamente
os valores de SOI negativos de -0,13, -1,35 e -0,02, o que significou uma não associação
aos anos considerados chuvosos principalmente como 2009 (VALE, et al., 2011; SENA, et
al., 2012). Por outro lado, de acordo com De Souza et al. (2005) e Amorim et al. (2014), se
observa uma associação com GRAD_S, haja vista que esta condição significa condição
atmosférica e oceânica FAVORÁVEL para precipitação nos anos de 1994 e 2009.
O SPEI-1 observado (modelo) para a região Sul (Figura 4.11), registrou o seu valor
mínimo em 1998 (2010), no qual o ambiente foi caracterizado com seca moderada, uma vez
que o índice teve um valor de -1,23 (-2,23). Com relação ao SOI, estes anos tiveram os
respectivos valores de -0,22 (0,94), o que significou que para o ano de 2010 o índice SOI não
está bem associado já que seu valor é positivo, por outro lado para 1998 já há uma associação,
haja vista o valor de SOI é negativo. Já a menor média foi observada em 2005 (1987), com
valor de SPEI-1 de -0,52 (-1,18) e SOI de -0,46 (-1,48), sendo que para o índice SOI já se
percebe uma boa associação tanto com SPEI-1 observado e quanto com o gerado a partir de
parâmetros do modelo.
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Figura 4.11 – Boxplot anual do SPEI-1 para a região AMZ_S. Média anual do SPEI-1 (linha
azul) e Média anual do SOI (linha amarela).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

O máximo de SPEI-1 observado (modelo) ocorreu em 1981 (1989) o qual atingiu um
valor de 0,90 (2,96) representando um ambiente próximo ao normal (umidade extrema),
condições estas que apresentam boa associação com o SOI para região que teve o valor de
0,07 (0,62). Assim também, a maior média para o SPEI-1 observado (modelo) foi verificada
no ano de 1985 (1999), com valor de 0,29 (1,08) e SOI correspondente aos anos de -0,02
(0,79). O SOI conseguiu se correlacionar de forma adequada aos anos de maior média, isto
porque ambos os anos tiveram ocorrência de La Niña, onde em 1985 o evento teve uma
intensidade fraca, já o ano de 1999 a La Niña foi considerada de forte intensidade. Os
resultados obtidos através do modelo, estão em concordância com o estudo feito por Marengo
et al. (2013b), no qual identificaram grandes inundações na Amazônia causadas pela atuação
da La Niña associada com as altas temperaturas do Oceano Atlântico Sul, principalmente para
os anos 1989, 1999, 2009.
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4.3.2 Estatística descritiva – SPEI-12
A partir da Tabela 4.5 se pode verificar as características descritivas dos dados de
SPEI-12 observado e gerados a partir de variáveis do modelo, para as regiões Norte, Sul e
Leste. Nota-se que o índice mínimo mais extremo para o SPEI-12 observado (simulado) foi
registrado na região Leste (Sul), com valor de -1,79 (-2,31) ambos ocorrendo em abril,
significando condição de seca severa (seca extrema). Seguida da região Leste para o índice
observado e Sul para o modelo, tem-se a região Norte, na qual apresentou o seu mínimo
observado (modelo) em outubro (janeiro) com um valor de -1,62 (-2,16), também
implicando em condição de seca severa (seca extrema). E com o valor mínimo menos
extremo de SPEI-12 observado (modelo), tem-se a região Sul (Leste) atingindo o valor de 1,16 (-2,14) registrado no mês de fevereiro (março). Com isto, o modelo representa
adequadamente o extremo mínimo de SPEI-12 para a região Norte, no entanto inverte o
padrão das regiões Leste e Sul.
Com relação às menores médias de SPEI-12 observado, a região Norte foi a que
apresentou a maior extremo registrado no mês de dezembro com um valor de -0,27.
Seguido da região Leste, com um valor de -0,26 verificado também no mês de dezembro. E
por fim a região Sul com um índice observado de -0,25, verificado no mês de Novembro.
Já para o SPEI-12 gerado a partir de variáveis do modelo, a região com a menor média foi
o Leste com um valor de -0,0077 verificado no mês de setembro. Seguida da região Sul
com um valor de -0,0074 também no mês de setembro e a região Norte com um valor de 0,006 registrado no mês de junho. Com estes resultados, não foi observado
representatividade do modelo para os extremos mínimos da média, nem para os valores e
nem para o momento de ocorrência.
Assim como para encontrado para a escala temporal mensal, a região com maior
variabilidade foi a do Leste, na qual se observou uma variância de 0,69 e desvio padrão de
0,83. A segunda maior variabilidade foi observada para a região Norte com valor de
variância de 0,36 e desvio padrão de 0,60. E com menor variabilidade a região Sul, que
apresentou variância de 0,1 e desvio padrão de 0,39. O modelo representou
aproximadamente a mesma variabilidade para todas as regiões, as quais registraram o valor
de variância de 0,95 e desvio padrão de 0,97.

79

Tabela 4.5 – Estatística descritiva da série temporal do Índice de PrecipitaçãoEvapotranspiração Padronizado em escala temporal anual (SPEI-12) para
as três regiões de estudo: AMZ_N; AMZ_L e AMZ_S.
SPEI-12
Região

Mín

Máx

1ºQ

3°Q

Méd

Var

DP

Ass

Curt

AMZ_N_OBS

-1,62

1,10

-0,74

0,23

-0,24

0,36

0,60

-0,17

-0,79

AMZ_N_SIM

-2,16

2,32

-0,75

0,69

-0,003

0,95

0,97

0,006

-0,49

AMZ_L_OBS

-1,79

2,14

-0,76

0,22

-0,24

0,69

0,83

0,43

-0,22

AMZ_L_SIM

-2,14

2,04

-0,70

0,77

-0,003

0,95

0,97

-0,03

-0,81

AMZ_S_OBS

-1,16

0,78

-0,49

-0,04

-0,25

0,15

0,39

0,28

0,04

AMZ_S_SIM

-2,31

2,19

-0,72

0,70

-0,002

0,95

0,97

-0,03

-0,64

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Ainda de acordo com a Tabela 4.5, os valores de assimetria (Ass) e curtose (Curt)
nos mostram a distribuição dos dados quanto a simetria e também a medida de dispersão
caracterizando o achatamento da curva da função de distribuição, como evidenciado na
Figura 4.12. Para o SPEI-12 observado (modelo), a região Norte apresentou assimetria
negativa de -0,17 (positiva de 0,006), o que indica que os índices se concentram entre
valores de que expressam um ambiente entre o próximo ao normal. Por outro lado, as
regiões Leste e Sul apresentaram dados com assimetria positiva de 0,44 e 0,24 (negativa de
-0,03 e -0,03), respectivamente. Estes valores mostram que o SPEI-12 de ambas as regiões
se concentram entre um ambiente com condições próximas ao normal e de seca moderada,
no entanto, a região Sul apresenta maior concentração dentro de uma condição próxima ao
normal.
Com relação a medida de curtose (Tabela 4.5 e Figura 4.12), as regiões Norte
(AMZ_N_OBS) e Leste (AMZ_L_OBS) apresentaram-se como platicúrticas, haja vista
que os valores para o SPEI-12 foram negativos, -0,73 e -0,15, respectivamente. Já para a
região Sul, com um valor de curtose de 0,07, a função de distribuição mostrou ser
leptocúrtica Figura 4.12. O modelo conseguiu representar de forma adequada os valores de
curtose para o SPEI-12 para as regiões Norte e Leste, onde foram negativos de -0,49 e 0,81, respectivamente. Por outro lado, o modelo não conseguiu representar bem a medida
de curtose para a região Sul, onde o valor foi negativo (-0,64).
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Figura 4.12 – Histograma do Índice de Precipitação-Evapotranspiração Padronizado com
escala de tempo anual (SPEI-12) para as três regiões de estudo.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

De acordo com a Figura 4.13, as condições Próximo ao Normal e de Seca Suave
foram dominantes para o SPEI-12 observado (Figura 4.13a). Nas duas classes a região Sul
apresentou maior porcentagem, com 70% (Próximo ao Normal) e 24% (Seca Suave) e para o
SPEI-12 modelo (Figura 4.13b) estas classes apresentaram porcentagens de ocorrência de
30% (Próximo ao Normal) e de 17% (Seca Suave). O que nos indica que o modelo consegue
representar satisfatoriamente a predominância destas classes para esta região.
Já para a região Norte, estas mesmas classes apresentaram

para o SPEI-12

observado (modelo) a porcentagem de ocorrência de 57% (36%) de condição ambiental
Próximo ao Normal e 18% (14%) de Seca Suave. E para a região Leste o valor foi de 42 e
21% para SPEI-12 observado (Figura 4.13a) e de 34% e 15% para SPEI-12 modelo (Figura
4.13b). Nesta escala de tempo, não foi observado para a região Sul ocorrência das condições
de Seca Extrema e Seca Severa em SPEI-12 observado, apenas para o SPEI-12 modelo, como
se pode verificar na Figura 4.13b. Já para a regiao Norte, o SPEI-12 observado, não teve
registro para as classes Seca Extrema. E para a região Leste, a única classe em que não houve
ocorrência dentro do período analisado foi a de Seca Extrema, no entanto, esta mesma região
experimentou uma condiçao de Umidade Extrema (0,28%).
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Assim como foi para outras escalas temporais, o SPEI-12 modelo apresentou grande
distriuição dentre todas as classes que o define, dessa forma as classes mais extremas também
apresentaram porcentagens de ocorrência, como observa-se na Figura 4.13b.
Figura 4.13 – Proporção categorizada de SPEI-12 (escala temporal anual) nas áreas de estudo
para o período de 1981 a 2010. (a) observado e (b) gerados a partir do modelo.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

De acordo com a Figuras 4.14, 4.15 e 4.16, para todas as regiões observou-se uma
grande variabilidade temporal do SPEI para escala anual. O SPEI-12 observado para a
região Norte (Figura 4.14 – painel superior), registrou o mínimo e a menor média ambos
no ano de 2005, com os respectivos valores de -1,62 e -1,36, o que representou condição de
seca severa. Assim como o SPEI-12 máximo e a maior média, foram registrados em 1986,
com os valores de 1,10 e 0,76, respectivamente. Para ambos os anos, 2005 e 1986, o índice
SPEI-12 foi coerente com o índice SOI, haja vista que os valores foram de -0,46 e -0,32,
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respectivamente. Também com relação as condições do Oceano Alântico, de acordo com
De Souza et al. (2005) e Amorim et al. (2014), os anos de 2005 e 1986 são considerados
respectivamente, como DESFAVORÁVEL e FAVORÁVEL, isto porque para 2005 há um
padrão de GRAD_N e para o ano e 1986 o padrão é de GRAD_S.
Por outro lado, os dados de SPEI-12 a partir de parâmetros do modelo (Figura
4.14 – painel inferior) mostraram que o mínimo foi registrado em 1988 e a menor média
em 1998, com os respectivos valores de -2,16 (seca extrema) e -1,86 (seca severa), o que
não mostrou boa representatividade com o SPEI-12 observado, porém exceto pelo índice
SOI do ano de 1988 que foi positivo (0,73), o valor do índice para o ano de 1998 (-0,22)
teve boa associação na representação do modelo com relação ao ano com extremo de
SPEI-12, além do que representa um ano com El Niño de intensidade muito forte. Já o
máximo de SPEI-12 modelo de 2,32, indicando ambiente de umidade extrema, foi
observado em 2000, mesmo ano em que se registrou a maior média no valor de 1,92
(umidade severa). Neste ano, o índice SOI teve um valor de 0,72 o que representou uma La
Niña moderada, estando assim bem associado ao índice SPEI-12. De modo que o modelo
conseguiu representar de forma adequada a variabilidade do índice que indica condições de
seca.
O SPEI-12 observado identificou cinco anos com extremos negativos (1983,
1992, 1998, 2005 e 2010). Para os extremos negativos de SPEI-12 na região Norte, o
modelo representou de forma adequada também identificando cinco anos com extremos
negativos do índice para os anos 1983, 1988, 1998, 2005, 2010. Assim, anos como 1983
(SOI = -0,14), 1998 (SOI = -0,22), e 2005 (SOI = -0,46), foram representados
adequadamente pelo modelo, haja vista, que estes anos foram marcados por índice de SOI
negativos, associados a ocorrência do fenômeno El Niño desencadeando seca extrema na
Amazônia.
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Figura 4.14 – Boxplot anual do SPEI-12 para a região AMZ_N. Média anual do SPEI-1 (linha
azul) e Média anual do SOI (linha amarela).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Para a região Leste (Figura 4.15), o ano de 1986 teve condições ambientais de
seca severa, tanto no valor mínimo de SPEI-12 observado de -1,79, como na menor média
atingindo um valor de -1,50. Este índice negativo para este ano está bem associado com o
índice SOI de -0,14, o que representou a ocorrência de um El Niño moderado. Entretanto,
o índice SPEI-12 a partir de parâmentros do modelo (Figura 4.15 – painel inferior)
apresentou mínimo em 1988, com o valor de SPEI-12 de -2,14 indicando um ambiente de
seca extrema e a menor média ocorrida em 1987 indicou um ambiente de seca severa com
um valor de SPEI-12 de -1,70. Para estes dois anos, 1988 e 1987, o índice SOI foi
respectivamente de 0,73 e -1,47, o que representou para ambos a ocorrência de um El Niño
de intensidade forte, apesar do índice SOI para 1988 ter sido positivo. Dessa forma, foi
verificado que o modelo consegue representar a severidade no índice de seca e ainda mais
a associação ao SOI.
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Com relação aos extremos positivos de SPEI-12 observado, o índice máximo de
2,14 foi observado em 1985, caracterizando um ambiente de umidade extrema, e a maior
média foi observada no ano de 1986, quando atingiu o valor do índice de 1,51,
caracterizando um ambiente de umidade severa. Por outro lado o máximo de SPEI-12
modelo foi registrado no ano de 2000 com um valor de 2,04, indicando condição ambiental
de umidade extrema, e a maior média, indicando umidade severa, foi observada no ano de
1985 com um valor de SPEI-12 de 1,79, indicando um ambiente com umidade severa. Se
verifica que o modelo conseguiu representar adequadamente as condições ambientais
referentes aos valores do extremo positivo de SPEI-12. Para estes anos de extremos, o SOI
foi coerentemente negativo (1985; SOI=-0,02 e 1986; SOI= -0,32), exceto para o ano de
2000, no qual registrou-se o valor de 0,72.
Figura 4.15 – Boxplot anual do SPEI-12 para a região AMZ_L. Média anual do SPEI-1 (linha
azul) e Média anual do SOI (linha amarela).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.
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Para a região Sul, o ano de 1986 também foi marcante para a região, tal qual para a
regiçao Leste. Neste ano foi registrado o índice SPEI-12 observado (Figura 4.16 – painel
superior) máximo de 0,78 e também a maior média do período, com um valor de 0,67, ambos
os valores indicando um ambiente próximo ao normal. Entretanto, estes valores não tiveram
boa associação ao índice SOI de -0,32, mas apresentaram associação com atmosféricas e
oceânicas do Oceano Atlântico Sul, com padrão GrAD_S, o que significa um ano
FAVORÁVEL (De Souza et al., 2005; Amorim et al., 2014). Porém, para os dados de SPEI12 gerados a partir de parâmentros do modelo (Figura 4.16 – painel inferior), o valor máximo
de 2,19 no ano de 2000, significou um ano com condições ambientais de umidade extrema,
sendo que para este mesmo ano registrou-se a maior média do índice no valor de 1,90
indicando um ambiente de umidade severa. Já para o SPEI-12 modelo conseguiu representar
de forma adequada o ano de 2000 como sendo um ano de extremo positivo de SPEI-12,
principalmente pelo fato deste ano ter sofrido influência de uma La Niña com intensidade
fraca.
Por outro lado, o valor mínimo, este foi registrado no ano de 2006 (-1,16)
representando um ambiente de seca moderada, e no ano de 2003 o valor de -0,94 foi
registrado como menor média de SPEI-12 observado indicando um ambiente com condições
proxima ao normal. Já para estes anos de 2006 e 2003, os respectivos valores do índice SOI
de -0,28 e -0,43 estiveram bem associados às condições ambientais referentes ao índice SPEI12.

E para o SPEI-12 grado a partir de parâmetros do modelo, tanto o valor mínimo

quanto a menor média, ocorreram no ano de 1998, com valores respectivos de -2,31 e -2,00,
indicaram condições ambientais de seca extrema. O que está bem associado a ocorrência de
um El Niño de intensidade muito forte (SOI = -0,22).
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Figura 4.16 – Boxplot anual do SPEI-12 para a região AMZ_S. Média anual do SPEI-1 (linha
azul) e Média anual do SOI (linha amarela).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Para todas as regiões, os resultados de SPEI-12 que indicaram condições de seca,
estão de acordo com estudo de Messiner (2000), no qual identificaram anos que ocorreram El
Niño (1982-1983, 1986-1987, 1991-1992 e 1993, 1994 e 1997), sendo que os eventos
considerados mais fortes do ocorreram em 1982-1983 e 1997-1998.
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4.4 TRANSFORMADA WAVELET (TW)
A aplicação da TW às séries mensais de precipitação total (PREC) observada (OBS)
e simulada (SIM) nas regiões Norte, Leste e Sul da Amazônia, mostrou as oscilações
presentes no parâmetro climático e permitiu detectar o padrão nas diferentes escalas de tempo
e frequência em cada região do estudo, bem como compará-las ao padrão gerado pelo modelo.
Neste tópico serão apresentados o Espectro de Energia Local (EEL) e o Espectro Global de
Wavelet (EGW) para cada dado em todas as regiões.
Observa-se para a região Norte (Figura 4.17) que a precipitação observada (Figura
4.17a e 4.17b) tem como escala temporal dominante a anual o que pode ser confirmado a
partir do EEL (Figura 4.17a), na qual também pode se destacar variabilidade na escala
temporal sazonal (0,5 ano), em que se verificam maiores amplitudes nos anos de 1983, 1986,
1997 e 2005, anos que tiveram ocorrência de El Niño. E também, de acordo com De Souza et
al. (2005) e Amorim et al. (2014) estes foram anos com padrão DESFAVORÁVEL, haja
vista que as condições atmosféricas e oceânicas indicam um GRAD_N. No entanto, esta
escala de variabilidade não apresentou significância, como verificado no EGW (Figura
4.17b). Por outro lado, quando analisaram-se os resultados simulados pelo RegCM4 (Figura
4.17c e 4.17d), observa-se mais de uma escala temporal dominante além da escala de tempo
anual, verifica-se a escala sazonal, e também em torno de 3 anos, e todas apresentando
significância estatística. Para o EEL da precipitação total simulada (Figura 4.17c), verifica-se
que as escalas temporais de 0,5, entre 1 e 2 e entre 3 e 4 anos, demonstraram que a
precipitação simulada para esta região apresentou maior variabilidade do que a precipitação
observada (Figura 4.17a), contudo o modelo conseguiu representar de forma adequada, porém
mais extrema, o padrão da precipitação para a região Norte, no que tange os padrões
climatológicos.
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Figura 4.17 – a) EEL para PREC_AMZ_N_OBS. Contornos em branco correspondem a
variâncias significativas ao nível de 95% e a curva em forma de ∩, representa
o cone de influência, sob o qual o efeito de borda é importante; b) EGW para
PREC_AMZ_N_OBS. Contorno pontilhado em vermelho indica que o
espectro de wavelet global é significativo ao nível de confiança de 95%. c)
EEL para PREC_AMZ_N_SIM. d) EGW para PREC_AMZ_N_SIM.
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

A precipitação mensal acumulada (observada) para a região Leste (Figura 4.18a e
4.18b), assim como para região Norte, o EGW (Figura 4.18b) apresentou a escala temporal
anual com significância estatística. Já a escala temporal sazonal (0,5 ano) apresentou
amplitude elevada em diversos anos (1984 [FAV], 1986 a 1988 [FAV], 1997 [DESFAV],
2004 [DESFAV], 2006 [DESFAV] e 2009 [FAV]) como pode ser verificado no EEL (Figura
4.18a), porém não apresentou significância como observado no EGW (Figura 4.18b). O
modelo conseguiu representar de forma adequada e com significância estatística a escala
temporal anual como dominante para a precipitação total simulada (Figura 4.18c e Figura
4.18d). Porém também observa-se significância na escala temporal entre 4 e 8 anos, refletindo
em uma amplitude um pouco maior que se estende de 1983 até aproximadamente o ano de
1999, período este que se encontra bem associado a diversos período com a ocorrência de El
Niño, principalmente nos anos de 1982 e 1997, ambos com configuração oceânica e
atmosférica DESFAV, de acordo com De Souza et al., (2005) e Amorim et al., (2014).
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Na Figura 4.18c, também foi observado que existe amplitudes elevadas nas escalas
de sazonal (0,5 ano) e intrasazonal (0,25 ano), demonstrando que para esta região há dois
modos dominantes de variabilidade temporal, sendo que estes dois são de menor intensidade e
sem significância estatística, porém que apresentam amplitudes diferenciadas, como nos anos
de 1984 [FAV], 1986 [FAV], 1991 [FAV], 1994 [FAV], 2002-2004 [DESFAV] e 2008-2010
[FAV].
Figura 4.18 – a) Espectro de energia local (EEL) para PREC_AMZ_L_OBS. Contornos em
branco correspondem a variâncias significativas ao nível de 95% e a curva em
forma de ∩, representa o cone de influência, sob o qual o efeito de borda é
importante; b) Espectro global de wavelet (EGW) para PREC_AMZ_L_OBS.
Contorno pontilhado em vermelho indica que o espectro de wavelet global é
significativo ao nível de confiança de 95%. c) Espectro de energia local (EEL)
para PREC_AMZ_L_SIM. d) Espectro global de wavelet (EGW) para
PREC_AMZ_L_SIM.
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Para a região Sul, a aplicação de TW na precipitação total observada (Figura 4.19a e
4.19b), apresentou maior amplitude no EEL (Figura 4.19a) na escala temporal anual, o que
pode ser confirmado a partir do EGW (Figura 4.19b). As escalas de tempo menores do que
um ano, apresentaram pequenas amplitudes no EEL, porém não apresentaram significância
estatística, dentre as quais podem ser destacados os anos 1983-1984, 1988, 1997 e 2004-2007
para escala de 0,5 ano. E para a precipitação total simulada (Figura 4.19c e 4.19d), também
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verifica-se que de acordo com a maior amplitude observada no EEL da região (Figura 4.19b)
a escala de tempo dominante é a anual, a qual também apresenta significância estatística a
partir do EGW (Figura 4.19b). Nesta mesma figura ainda se pode observar que a escala
abaixo de 0,25 ano também apresenta variabilidade mas não é significante estatisticamente.
Assim, quando se observa o EEL (Figura 4.19c) percebe-se que nesta esta escala a amplitude
é elevada para diversos anos, com destaque para 1982, 1984 [FAV], 1994 [FAV], 1996-1997
[DESFAV], 1999, 2004 [DESFAV] e 2010.
A aplicação de TW para a precipitação observada e simulada demonstrou que o
RegCM4 consegue representar as principais escalas de variabilidade, analisando o Espectro
de Energia Local para as regiões de estudo. Mesmo que a escala temporal com amplitude
elevada não apresente significância no Espectro Global de Wavelet, percebe-se para todas as
regiões que tal escala impõe variabilidade na série temporal de precipitação, o que estaria
associado diretamente ao padrão de chuvas na região. Os resultados referentes aos modos de
variabilidade da precipitação para as regiões Norte, Leste e Sul, estão coerentes com Kayano
et al. (1998), em que analisaram as circulações nos trópicos associadas a ocorrência de
precipitação em 1982/83 e 1984/85, e extremos climáticos (El Niño Oscilação Sul),
identificando que em 1982/83 (El Niño) houve predominância de condições de seca sobre
grandes áreas nos trópicos (América do Sul, África e Indonésia).
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Figura 4.19 – a) Espectro de energia local (EEL) para PREC_AMZ_S_OBS. Contornos em
branco correspondem a variâncias significativas ao nível de 95% e a curva em
forma de ∩, representa o cone de influência, sob o qual o efeito de borda é
importante; b) Espectro global de Wavelet (EGW) para PREC_AMZ_S_OBS.
Contorno pontilhado em vermelho indica que o espectro de Wavelet global é
significativo ao nível de confiança de 95%. c) Espectro de energia local (EEL)
para PREC_AMZ_S_SIM. d) Espectro global de Wavelet (EGW) para
PREC_AMZ_S_SIM.
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

As Figuras 4.20, 4.21 e 4.22 apresentam a aplicação da TW para dados observados e
gerados a partir dos parâmetros simulados do Índice de Precipitação-Evapotranspiração
Padronizado na escala de tempo mensal (SPEI-1), respectivamente para as regiões Norte,
Leste e Sul.
De acordo com o EGW (Figura 4.20b), se pode observar as escalas temporais
dominantes para o SPEI-1 (observado), assim tem-se variabilidade significante nas escalas
anual, entre 2 e 4 anos e entre 4 e 8 anos. E quando se verifica o EEL para dados observados
da região (Figura 4.20a), nota-se as amplitudes elevadas nas escalas temporais significativas,
sendo que a maior amplitude no EEL foi para variabilidade anual, principalmente entre os
anos de 2005 a 2010, anos marcados por seca intensa na Amazônia e com um pouco menor de
amplitude entre os anos de 1982 a 1986 e 1990 a 1992. Para a variabilidade entre 2 e 4 anos,
os maiores valores na amplitude de EEL encontram-se entre 1982 e 1983 e entre 1993 e 1997,
anos de ocorrência de El Niño e para variabilidade em torno de 8 anos, o período mais
marcante com relação ao valor elevado de EEL encontra-se entre 1993 a 2005.
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Para variabilidades com escala temporal menor do que anual, pode ser percebida
elevada amplitude no EEL (Figura 4.20a) e também elevada variância das escalas no EGW
(Figura 4.20b), no entanto estas variabilidades não apresentaram significância estatística. A
exemplo destas que não apresentaram significância, se tem a variabilidade sazonal (0,5 ano)
que notou-se amplitude elevada no EEL (Figura 4.20a) principalmente para os anos 1983
[DESFAV], 1985 [FAV], 1989 [FAV], 1992 [DESFAV], 1995-1997 [DESFAV], 2001, 20032005 [DESFAV], 2007 e 2010, anos importantes devido a ocorrência de El Niño e La Niña.
Por outro lado quando se analisa o SPEI-1 gerado a partir do modelo para a região
Norte (Figura 4.20) foi verificado que a variabilidade significativa verificada em EGW
(Figura 4.20d) se estende de 1 ano até próximo a escala temporal de 16 anos. Porém, dentre
estas, a variabilidade bienal foi a que apresentou maior amplitude no EEL (Figura 4.20c), se
estendendo durante o período de 1982 a 2002 e 2008 a 2010. Assim, a partir da TW aplicada
ao SPEI-1 para região Norte, nota-se que o modelo representa de forma adequada as escalas
dominantes de variabilidade, principalmente a escala temporal de 8 anos e entre 1 a 3 anos, o
que gera boa associação com os anos de ocorrência de fenômenos como El Niño e La Niña.
Figura 4.20 a) Espectro de energia local (EEL) para SPEI-1_AMZ_N_OBS. Contornos em
branco correspondem a variâncias significativas ao nível de 95% e a curva em
forma de ∩, representa o cone de influência, sob o qual o efeito de borda é
importante; b) Espectro global de Wavelet (EGW) para SPEI-1_AMZ_N_OBS.
Contorno pontilhado em vermelho indica que o espectro de Wavelet global é
significativo ao nível de confiança de 95%. c) Espectro de energia local (EEL)
para SPEI-1_AMZ_N_SIM. d) Espectro global de Wavelet (EGW) para SPEI1_AMZ_N_SIM.
(a)

(b)

(c)

(d)
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Para a região Leste, o SPEI-1 observado (Figura 4.21) apresentou duas escalas
temporais de variabilidade dominante e com significância estatística, a variabilidade anual e
de quatro anos. Na variabilidade em quatro anos, o pico de amplitude no EEL (Figura 4.21a)
se deu entre 1983 a 1990 aproximadamente e enquanto que para a variabilidade anual, as
maiores amplitudes se deram nos anos de 1982-1983, 1995, 1999 e de 2003-2010, anos com
ocorrência de fenômenos de El Niño e La Niña. Também foram observadas amplitudes
elevadas nas escalas temporais sazonal (0,5 ano) e intrasazonal (0,25 ano), no entanto apesar
destas variabilidades apresentarem elevado EGW (Figura 4.21a), as mesmas não foram
significativas quando observado o EEL (Figura 4.21b). Os anos em que foram verificados
elevados EEL, foram 1981-1985, 1987, 1989, 1985-1999, 2004, 2006 e 2009.
Com relação ao SPEI-1 gerado a partir de parâmetros do modelo, para a mesma
região, observa-se que as amplitudes no EEL (Figura 4.21c) se concentram na variabilidade
com período de quatro, dois e um ano. O domínio da variabilidade de quatro e dois anos se
estendeu aproximadamente de 1983 a 2001 e para o domínio de variabilidade anual, o
principal pico no EEL ocorre entre 1991-1994 e 2007-2010. Estas variabilidades
apresentaram significância estatística de acordo com o EGW apresentado na Figura 4.21d. Já
as escalas de variabilidade abaixo de 1 ano, não tiveram significância estatística e também não
apresentaram elevadas amplitudes no EEL, exceto por um pico no ano de 2002 (variabilidade
de 0,5 ano) e 2007 e 2010 (variabilidade de 0,25 ano). Para a região Leste, o modelo não
conseguiu representar de forma adequada os modos dominantes de variabilidade durante todo
o período.
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Figura 4.21 – a) Espectro de energia local (EEL) para SPEI-1_AMZ_L_OBS. Contornos em
branco correspondem a variâncias significativas ao nível de 95% e a curva em
forma de ∩, representa o cone de influência, sob o qual o efeito de borda é
importante; b) Espectro global de Wavelet (EGW) para SPEI-1_AMZ_L_OBS.
Contorno pontilhado em vermelho indica que o espectro de Wavelet global é
significativo ao nível de confiança de 95%. c) Espectro de energia local (EEL)
para SPEI-1_AMZ_L_SIM. d) Espectro global de Wavelet (EGW) para SPEI1_AMZ_L_SIM.
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

De acordo com TW para a região Sul (Figura 4.22), se verificou que o EEL mostrou
que a variabilidade do SPEI-1 observado (Figura 4.22a) foi dominante nas escalas anual e
entre 2 e 8 anos, e pelo EGW (Figura 4.22b) as variabilidades apresentaram significância
estatística. Para variabilidade de 8 anos a amplitude no EEL (Figura 4.22a) não foi tão
elevada, no entanto persistiu entre 1993 a 2010. Já para variabilidade de quatro anos a maior
amplitude no EEL ocorreu entre 1983 a 1988 e com um pouco menos de amplitude entre 1996
a 2004. Para variabilidade bienal ocorreram dois picos no EEL (Figura 4.22a), o primeiro
entre 1997 e 2000 e outro período com menor amplitude entre 2004 e 2008. E para o modo de
variabilidade anual, que foi dominante, a amplitude no EEL foi maior em diversos períodos
para os dados de SPEI-1 observado, são eles entre 1981 a 1984, 1992, 1996 a 2003 e entre
2007 a 2009 (anos com ocorrência de La Niña). Ainda de acordo com o EGW, apresentado na
Figura 4.22b, observa-se que a escala intrasazonal (0,25 ano) também apresentou grande valor
de variância, porém não significante.
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Para os dados de SPEI-1 gerados a partir de parâmetros do modelo (Figura 4.22c e
4.22d), a variabilidade dominante esteve entre dois e quatro anos, no entanto entre a
variabilidade anual e bienal também apresentou variância significativa (Figura 4.21d). Na
Figura 4.21c, se verifica que as maiores amplitudes no EEL foram para o modo de
variabilidade de quatro anos, ocorrendo principalmente em dois períodos, o primeiro se
estendendo de 1983 a 1988 e o segundo entre 1997 e 2001. Na escala de variabilidade bienal,
o primeiro pico no EEL (Figura 4.22c) ocorreu entre 1983 a 1985 (anos marcados pela
ocorrência de El Niño), após este houve um período mais prolongado que se estende de 1987
a 2000 com o pico no EEL entre 1997 a 1999 e na escala de variabilidade que se encontra
entre um e dois anos, observou-se picos no EEL em 1992 e em 2009 (ocorrência de El Niño) e
2010 (ocorrência de La Niña). Para esta região o modelo se demostrou capaz de representar os
modos de variabilidade dominante, bem como uma razoável amplitude no gráfico de EEL.
Figura 4.22 – a) Espectro de energia local (EEL) para SPEI-1_AMZ_S_OBS. Contornos em
branco correspondem a variâncias significativas ao nível de 95% e a curva em
forma de ∩, representa o cone de influência, sob o qual o efeito de borda é
importante; b) Espectro global de Wavelet (EGW) para SPEI-1_AMZ_S_OBS.
Contorno pontilhado em vermelho indica que o espectro de Wavelet global é
significativo ao nível de confiança de 95%. c) Espectro de energia local (EEL)
para SPEI-1_AMZ_S_SIM. d) Espectro global de Wavelet (EGW) para SPEI1_AMZ_S_SIM.
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.
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5 CONCLUSÕES
Análises a partir de saídas de modelos climáticos estão sendo cada vez mais
utilizados com o objetivo de compreensão da dinâmica atmosférica que podem gerar
modificações climáticas relevantes. Da mesma forma a modelagem estatística, também tem
adquirido um patamar elevado com respeito aos estudos climáticos. Neste entremeio, um dos
objetivos desta pesquisa foi de analisar a partir da modelagem de séries temporais de
precipitação para regiões com interferência antrópica em diferentes níveis na Amazônia, qual
modelo teria o melhor ajuste com relação aos dados observados.


O modelo ARIMA ou Box-Jenkins, como também é chamado, se mostrou adequado
ajustando-se a precipitação mensal. Nas séries temporais para cada região foram
analisados diferentes modelos ARIMA, bem como o modelo multiplicativo ARIMA (p,
d, q) × (P, D, Q)12 com parâmetros de baixa ordem e modelo multiplicativo ARIMA (p,
d, q) × (P, D, Q)12 com parâmetros de alta ordem. Estes modelos indicaram
características temporais do mecanismo gerador de chuva, tornando-os adequados a
serem utilizados para estimar os valores de precipitação mensal acumulada para as três
regiões, o que possibilitaria investigar possíveis mudanças no regime de chuvas destas
localidades, haja vista que se tratam de regiões com influência antrópica marcante, com
exceção da região Norte.



O modelo RegCM4 subestimou a precipitação em todas as regiões, entretanto houve boa
representatividade da climatologia no que concerne aos períodos mais e menos chuvosos.
Na análise por décadas o modelo consegue representar o padrão de decréscimo da
precipitação nas regiões Leste e Sul, no entanto, para a região Norte o modelo não
conseguiu representar o decréscimo observado nas chuvas (CPC/NCEP) na primeira
década (1981-1990) e na análise entre a primeira e a terceira década.



Os dados observados do Índice de Precipitação-Evapotranspiração Padronizado (SPEI)
nas escalas temporais e 1 e 12 meses, teve uma boa resposta com relação aos anos com
variações climáticas atípicas as quais foram capazes de gerar extremos de secas ou
inundações na região Amazônica, sendo estes bem correlacionados com as variações
extremas do Southern Oscillation Index (SOI).



A partir da precipitação e temperatura simuladas pelo RegCM4 foi calculado o SPEI,
também para as mesmas escalas temporais das observações, e os resultados mostraram
que o modelo é capaz de representar os principais anos atípicos dentro da climatologia
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1981-2010, por exemplo, anos com a ocorrência de El Niño e La Niña, que correspondem
a condições ambientais adversas.


O modelo também foi capaz de representar o padrão na proporção da frequência das
principais categorias de SPEI quando, comparado com os dados observados. Entretanto o
RegCM4 apresentou maior variabilidade, fazendo com que categorias mais extremas
também tivessem ocorrência. O que gerou resultados mais extremos com relação ao SPEI
para todas as regiões do estudo, indicando maior severidade na condição de seca.



A transformada de Wavelet, aplicada aos dados de precipitação observada e simulada,
apresentou a variabilidade anual como principal modulador da precipitação observada e
simulada. Apesar do modelo ter conseguido boa representatividade da escala de
variabilidade, ele também representou variabilidade em escalas maiores.



E com relação a transformada de Wavelet aplicada aos dados de SPEI observado e
simulado nas três escalas temporais (1 e 12), o modelo RegCM4 foi capaz de representar
de forma satisfatória o modo de variabilidade principalmente para as regiões Norte e Sul.
Já para a região Leste o modelo apresentou variabilidade de 1 a 8 anos, com elevada
amplitude no espectro de energia local, por outro lado os dados observados mostraram
apenas dois modos de variabilidade mais marcantes, na escala anual e de quatro anos.

SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS
A importância das regiões norte, sul e leste da Amazônia são fundamentais para o
entendimento da dinâmica de entrada e transporte de umidade para outras regiões da
América do Sul. Assim, como sugestão de pesquisa é importante ampliar a quantidade
de simulações com diferentes esquemas de parametrizações - do RegCM em versão
mais recente - para anos mais específicos que tenham características climáticas
atípicas por influência de algum fenômeno meteorológico.
Utilizar o Modelo Weather Research and Forecasting (WRF) para que possam ser
feitas novas análises com relação às variáveis ambientais simuladas e principalmente
ao SPEI calculado a partir das saídas do modelo, analisando o skill do modelo.
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Verificar as variáveis precipitação, temperatura, evapotranspiração e SPEI de forma
especializada, a partir de mapas da área na qual o modelo foi executado, afim de se
analisar a climatologia, desvio padrão e anomalia normal, padronizada e percentual
para os dados observados e simulados.
Analisar a associação entre o padrão temporal das séries temporais de precipitação e
os efeitos de El-Niño Oscilação Sul para cada região, fato este que poderia explicar
ainda mais os eventos extremos como secas e inundações, usando modelagem de
séries temporais multivariadas.
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Resumo
Neste estudo, foram identificadas com base nas propriedades dos modelos de séries temporais
a chuva acumulada mensalmente para três regiões na Amazônia (setentrional, oriental e
meridional). Foram utilizados modelos de séries temporais Auto-Regressivo Integrado de
Médias Móveis (ARIMA) e Holt-Winters (HW). A autocorrelation function (ACF) e a partial
autocorrelation function (PACF) das séries selecionadas revelaram o comportamento sazonal
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dos acumulados de chuvas mensais. O modelo ARIMA multiplicativo [ARIMA(p,d,q) x
(P,D,Q)12] foi montado em todas as séries temporais e em todas foi observado uma
componente sazonal marcante, além do que, por não terem sido atendidos os pressupostos de
variância constante e normalidade dos dados, foi aplicado nas séries originais a transformação
Box-Cox. Através das medidas de qualidade dos ajustes dos modelos pelo método BoxJenkins, temos que o modelo ARIMA (1,1,1) x (1,1,1)12 evidenciou como melhor ajuste aos
dados analisados nesta pesquisa, sendo o que apresentou menores valores para os critérios de
informação AIC.
Palavras-chave: Box-Jenkins; Holt-Winters; Floresta

Abstract
In this study, rainfall accumulated monthly for three regions in the Amazon (northern, eastern
and southern) were identified based on the properties of the time series models. Time-series
models of Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) and Holt-Winters (HW)
were used. The autocorrelation (ACF) and the partial autocorrelation functions (PACF) of the
selected series revealed the seasonal behavior of the accumulated monthly rainfall. The
ARIMA multiplicative model [ARIMA (p, d, q) x (P, D, Q)12] was assembled in all time series
and in all of them a remarkable seasonal component was observed, besides assumptions of
constant variance and data normality, the Box-Cox transformation was applied in the original
series. The ARIMA (1,1,1) x (1,1,1)12 model evidenced the best fit to the data analyzed in this
study values for the AIC information criteria.
Keywords: Box-Jenkins; Holt-Winters; Forest

1 Introdução
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A floresta Amazônica é uma grande área em que se observa forte convecção e
precipitação, tendo um papel fundamental no clima tropical, influenciando a dinâmica do
sistema climático e o balanço de energia global (Petersen et al., 2002). Se mudanças no uso e
cobertura da terra influenciam a variabilidade espaço-temporal de variáveis ambientais na
baixa troposfera, então essa mudança poderá implicar em mudanças no sistema climático
regional e, ao persistir ou expandir a situação, mudanças globais. Neste contexto, Nobre &
Nobre (2002) relatam que de 8 bilhões de toneladas de carbono emitidas anualmente na forma
de dióxido de carbono (CO2), somente 3,2 bilhões permanecem na atmosfera, e o restante é
absorvido pelos oceanos e biota terrestre. De acordo com Botta et al. (2002) o aumento da
temperatura do ar, mudança na intensidade e duração das chuvas devido à mudança no clima
alteraram o balanço de carbono das florestas tropicais da Amazônia. Reforçando a ideia de
alteração destes fluxos Saleska et al. (2003) sugerem em seus estudos que a fertilização de
CO2 pode ter levado a um aumento na absorção de carbono por aproximadamente 3 Pg C ano1

em florestas intactas.
No contexto do projeto LBA (Large Scale Biosphere–Atmosphere Experiment in

Amazonia) El-Masri et al. (2013) foi observado que todos os sítios de florestas atuaram como
sumidouro de CO2 atmosférico. Por outro lado, outros estudos baseados em modelagem do
sistema solo-vegetação-atmosfera sugerem que, devido à variabilidade climática, a bacia
amazônica atua como fonte líquida durante épocas mais secas e quentes (El Niño) e como
sumidouro durante La Niña, quando a atmosfera da região apresenta-se mais úmida e fria
(Tian et al., 1998; Asner et al., 2000; Foley et al., 2002; Baker et al., 2008; Potter et al., 2001,
2009).
Oyama & Nobre (2003) identificaram estas mudanças em três regiões na parte leste da
Amazônia. Em duas áreas de estudo foi verificada um "enfraquecimento" de componentes do
ciclo hidrológico: precipitação, evapotranspiração e diminuição da convergência de umidade
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na baixa troposfera. Na terceira região, registrou-se um ligeiro aumento da precipitação e
diminuição da evapotranspiração. Neste sentido, pesquisas também têm indicado alterações
em outras variáveis ambientais, tais como componentes do balanço de energia, na temperatura
do ar, na umidade do ar, na precipitação, com consequências para a circulação regional
(Houghton et al., 1996; Mcguffie & Henderson-Sellers, 2001; Da Rocha et al., 2009; David et
al., 2011).
Mudanças com relação ao padrão de variáveis meteorológicas sejam elas por causas
naturais ou antropogênicas devem ser analisadas de forma detalhada, principalmente no que
concerne a sua previsibilidade. Neste sentido, autores como Soltani et al. (2007) e Lúcio et al.
(2010) têm analisados a previsibilidade de variáveis ambientais a partir de modelos de séries
temporais, sejam eles, Box-Jenkins, Holt-Winters, etc. E em suas pesqusisa ambos concluiram
que esse tipo de modelagem é de boa confiabilidade para diversas regiões do Brasil.
Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo realizar previsões de precipitação
com modelagem estocástica na Amazônia setentrional, meridional e oriental. Pretendendo-se
analisar a destreza do modelo com relação a representação dos dados observados, obtendo
com isso mais uma ferramenta de auxílio em pesquisas relacionadas a região amazônica,
dando mais embasamento à tomadas de decisões governamentais, no que diz respeito a
variável precipitação e suas possíveis alterações ao longo do tempo.

2 Material e métodos
2.1 Dados
Nesta pesquisa foram analisadas três regiões na Amazônia conforme destacado na
Figura 1: i) Norte da Amazônia (FLO: 1°S - 3°S e 54°W - 69°W); ii) Leste (DES: 2°S - 10°S
e 49°W - 52°W): iii) Sul (CRI: 10°S - 12°S e 50°W - 65°W) da Amazônia. As duas últimas
estão inseridas no chamado Arco do Desmatamento, uma região caracterizada pelo grande
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desmatamento já estabelecido no qual abrange parte dos estados de Rondônia e Mato Grosso.
Para a escolha das áreas optou-se por duas regiões onde os níveis de desmatamento
estivessem bem estabelecidos, principalmente nos últimos dez anos, e uma outra região que
seria considerada como região controle, com o mínimo de interferência antrópica. Assim,
foram incluídas regiões que abrangem parte do Mato Grosso e Rondônia, que representam os
estados de maior desflorestamento quando comparados com o norte da Amazônia onde
apresenta menor desmatamento.
Foram utilizados nesta pesquisa dados de precipitação mensal acumulada, obtidos a
partir da série histórica diária do Climate Predictionn Center (CPC) National Centers for
Environmental Prediction (NCEP) National Oceanographic and Atmospheric Administration
(NOAA) para o período de 1979 a 2013. Estes dados são provenientes de um conjunto de
produtos de precipitação, combinando todas as fontes de informação disponíveis de medidas
em estações de superfície, disponibilizados para uma grade de 0,5º x 0,5º (Xie et al. 2007,
Chen & Xie, 2008).

FIGURA 1

2.2 Modelos de séries temporais
Com relação à modelagem estocástica utilizou-se um modelo de alisamento
exponencial Holt-Winters (HW). De acordo com Lúcio et al. (2010), este é um dos mais
utilizados para a previsão sazonal, devido a sua simplicidade, baixo custo de operação, boa
precisão e capacidade de ajustamento automático e rápido a mudanças na série. Além deste,
utilizou-se o modelo Autoregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA) (Box & Jenkins,
1976). O modelo Box-Jenkins pode ser escrito de duas formas: simples ARIMA(p,d,q) e
mutiplicativa ARIMA(p,d,q) x (P,D,Q)12, em que p e q são os parâmetros de médias móveis
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autoregressivos não-sazonais, P e Q são de médias móveis autoregressivos sazonais (indicado
pelo número 12 subscrito), e por fim, d e D são respectivamente as diferenças não sazonais e
sazonais aplicadas, que são usadas para tornar as séries temporais estacionárias.
Assim, temos a forma de ARIMA(p,d,q) escrita da seguinte maneira:
𝜙(𝐵)(1 − 𝐵) 𝑍 = 𝜃(𝐵)𝜀

(Eq. 01)

E a forma multiplicativa de ARIMA(p,d,q) x (P,D,Q) 12, escrita como segue:
𝜙 (𝐵)𝛷 (𝐵 )𝛻 𝛻 𝑍 = 𝜃 (𝐵)𝛩 (𝐵 )𝜀

(Eq. 02)

Em que, 𝜙 é o parâmetro autoregressivo não-sazonal; B é o operador de mudança inverso; d e
D são respectivamente a ordem do operador de diferenciação não-sazonal e sazonal; 𝑍 é a
observação no tempo t; 𝜃 é o parâmetro de média móvel não-sazonal; 𝜀 é o residual do
modelo no tempo t; Φ é o parâmetro autoregressivo sazonal; S é a diferença sazonal; ∇ é o
operador de diferenciação; e Θ é o parâmetro de média móvel sazonal.
Tal modelo analisa a variável que é o alvo, ou seja, a variável dependente em função
do tempo (Zt). No caso das séries temporais de precipitação, para este modelo, usam-se séries
mensais acumuladas para cada região. Existe fundamental relevância da utilidade deste
modelo para a previsão do volume precipitado em cada área e a previsão da tendência por
condições passadas da série (memória do comportamento mensal) e estas serão analisadas por
intermédio da Autocorrelation Function (ACF), que nos retorna medidas do grau de
dependência entre os valores de uma série temporal em diferentes momentos de sazonalidade,
e por meio das Partial Autocorrelation Function (PACF), sendo definida como a sequência de
correlações de determinados termos de uma série temporal e os elementos da série mais
recentes, medindo a influência de meses recentes e meses seguintes.
Foram aplicados testes para verificar a normalidade dos resíduos, que trata de uma
suposição essencial para que os resultados do ajuste do modelo de regressão linear fossem
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confiáveis, assim tal suposição foi verificada testando a normalidade pelo teste proposto por
Shapiro &Wilk (1965) e teste de Levene (1960) para a homocedasticidade. Com a verificação
da homocedasticidade dos dados foi analisada a homogeneidade da variância dos erros (ɛi)
para observações diferentes. Ou seja, a hipótese nula testou se as variâncias dos erros eram
iguais (homoscedasticidade), por outro lado a hipótese alternativa testou se as variâncias dos
erros eram uma função multiplicativa de uma ou mais variáveis, sendo que esta(s)
variável(eis) poderiam pertencer ou não ao modelo em questão. Assim foi testada a seguinte
hipótese:
H0: σ1² = σ2² = ... = σk²
H1: pelo menos um dos σi²’s diferente, i = 1, ..., k.
A partir dos testes, foi detectada homogeneidade de variâncias para as séries originais
de FLO, DES e CRI, e esta foi rejeitada, haja vista que os valores de p-valor se apresentaram
menores do que 0,05. Como solução para contornar essa questão aplicou-se a transformação
Box-Cox, que consiste em transformar os dados de acordo com a expressão abaixo:

𝑦 =

𝑦 −1
𝜆

(Eq. 03)

Em que, lambda (𝛌) é um parâmetro a ser estimado a partir dos dados. Se 𝛌 = 0 a equação
acima se reduz a,

𝑦 = log(𝑦)

(Eq. 04)

Uma vez obtido o valor de 𝛌, foram encontrados os valores dos dados transformados
conforme a equação acima e utilizados para efetuar as análises. Desta forma, para obtermos as
séries temporais transformadas, foi usada a abordagem de Box & Cox (1964) de máxima
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verossimilhança para selecionar uma transformação de uma resposta univariada ou
multivariada para a normalidade, linearidade e/ou variação constante.

3 Resultados
3.1 Estatística Descritiva
Apresenta-se na Tabela 1 a estatística descritiva para as regiões de estudo com relação
à precipitação mensal acumulada para o período de 1979 a 2013. Observa-se que a região com
maior média foi a FLO com 207,6 mm, seguida pela região DES com 160,6 mm e com menor
valor a região CRI com 156,9 mm. Quanto aos valores máximos e mínimos na região FLO
foram observados respectivamente os valores de 469,0 e 18,7 mm, na região DES os valores
de 461,4 e 7,8 mm e novamente a região CRI foi a que apresentou os menores valores com
443,2 e 0,2 mm. Outras características importantes de serem avaliadas são o desvio padrão e a
variância para as regiões. Na região FLO o desvio padrão foi de 82,2 mm e a variância de
6755,6, sendo que estes valores são os menores comparado às outras regiões, o que demonstra
ser a região com menor variabilidade de precipitação. Para as regiões DES e CRI foram
observados desvios padrão de 113,9 e 119,1 mm e variâncias de 12994,6 e 14173,8,
respectivamente. Assim, estas duas regiões apresentaram maior variabilidade, sendo a região
CRI maior dentre as outras regiões.
Ainda de acordo com a Tabela 1 podemos verificar a estrutura dos dados, com relação
aos valores do 1° e 3° Quartis (1°Q e 3°Q) e a Mediana (Medn). A região FLO apresentou
valores do 1°Q de 139,2 mm e 3°Q de 278,7 mm, com Medn de 194,5 mm. Estes valores
foram maiores comparados as regiões DES e CRI. Para região DES, o 1°Q foi de 54,9 mm e o
3°Q de 246,8 mm e a mediana apresentou um valor de 142,8 mm e para a região CRI os
valores foram de 35,5 mm para o 1°Q e 259,1 mm para o 3°Q e 159,3 mm para a Medn.
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Estes valores reforçam que a região FLO apresenta valores de precipitação mais
elevados comparados às regiões DES e CRI. Também apresenta um padrão interessante para a
região CRI, a qual apresenta o menor valor do 1°Q indicando que se trata de uma região que
apresenta valores de precipitação muito baixos, comparado às outras regiões, no entanto
apresenta o segundo maior valor do 3°Q, o que retrata valores de precipitação mais elevados
comparado a região DES.
A diferença nos maiores valores na média e nos máximos de chuva da região FLO está
associada ao fato de ser uma região com cobertura florestal mais abundante, haja vista, que se
trata de uma região com pouca influência antrópica, além do que o fluxo de vapor d’água
proveniente do Atlântico Equatorial em associação com os ventos alísios tornam-se a fonte
primordial de umidade para esta região (Costa & Foley, 1999; Arraut & Satyamurty, 2009;
Arraut et al., 2012; Satyamurty et al., 2013).
A partir das medidas de assimetria, que permitem distinguir distribuições simétricas
das assimétricas (positiva ou negativa), os resultados para FLO (0,29), DES (0,46), e CRI
(0,19), mostraram que todas as regiões apresentam distribuição assimétrica positiva, o que
significa a predominância de valores mais elevados de precipitação, isto é, a distribuição ou
curva de frequência tem uma “cauda” mais longa à direita da ordenada que representa a
frequência, o que implica no valor médio dos dados ser maior do que a mediana e a moda.
Também se observou na última coluna da tabela abaixo, os valores de curtose (CURT) para
cada região, o que caracteriza o "achatamento" da curva da função de distribuição de
probabilidade. Assim, a partir dos resultados na Tabela 1, pode ser verificado que todas as
regiões apresentam a função da distribuição de probabilidade leptocúrtica, o que significa que
cada região tem sua distribuição menos “achatada” do que a Curva Normal de mesma área,
como destacado na Figura 3, que será apresentada posteriormente.
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Tabela 1. Estatística sumarizada com relação à série temporal de precipitação mensal
acumulada (mm) para as regiões de estudo.
Região Mín 1ºQ

Medn Méd

3ºQ

Máx

DP

VAR

ASS

CURT

FLO

18,7 139,2 194,5

207,6 278,7 469,0

82,2

6755,6

0,29

-0,81

DES

7,8

54,9

142,8

160,6 246,8 461,4

113,9

12994,6

0,46

-0,89

CRI

0,2

35,5

159,3

156,9 259,1 443,2

119,1

14173,8

0,19

-1,26

A partir da Figura 2, pode ser observado os totais anuais de precipitação para as três
regiões de estudo, e a partir de cálculos usando estas séries, verificou-se que a maior média
anual foi para a região FLO com 2491,3 mm, e com menores valores médios temos a região
DES e CRI com 1926,8 e 1883,7 mm, respectivamente. Com relação ao desvio padrão,
também calculado para cada região, temos um padrão semelhante, no qual a região FLO
apresenta um desvio padrão maior de 296,8 mm, seguido da região DES com 260,5 mm e o
menor desvio padrão é observado na região CRI com um valor de 182,4 mm.
Outra característica importante diz respeito com a amplitude com relação aos totais
para cada ano. A região FLO foi a que apresentou maior amplitude (1128,0 mm), haja vista
que seu valor máximo foi de 3221,9 mm registrado no ano de 1988 e seu valor mínimo foi de
2090,3 mm observado no ano de 1997. Para região DES a amplitude foi de 1082,1 mm, com
máximo de 2578,3 mm registrado no ano de 1985 e mínimo de 1496,2 mm registrado no ano
de 2007. E a região CRI, foi dentre as três a que apresentou a menor amplitude no total anual
de precipitação (769,0 mm). Isto porque foram observados um máximo de 2221,2 mm
registrado no ano de 1980 e um mínimo de 1452,2 mm, registrado no ano de 2005.
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Analisando os anos em que ocorreram os totais máximos e mínimos, percebemos alguns
padrões associados ao Oceanic Niño Index (ONI) com limiares de +0,5°C (períodos frios) e 0,5ºC (períodos quentes), que representa a média de 3 meses de anomalias de Sea Surface
Temperature (SST) na região de Niño 3.4 (ERSSTv4), que está localizado nas coordenadas
entre 5°N - 5°S e 120°W - 170°W (Huang et al., 2015). Para a região FLO observa-se o
máximo em um período que configurou-se La Niña (1988-1989) e o mesmo padrão foi
observado para o máximo da região DES, no entanto o período em que a La Niña estava
configurado era entre 1984-1985. O mesmo não é observado para a região CRI, que estava
associado com a ocorrência de El Niño no ano de seu máximo, com ONI de 0,6°C e 0,5°C nos
trimestres Dezembro-Janeiro-Fevereiro, Janeiro-Fevereiro-Março, respectivamente.
Com relação aos mínimos de precipitação anual, a região FLO esteve associada a um
El Niño de grande intensidade, ocorrido em 1997, com um máximo de ONI de 2,4°C nos
trimestres de Outubro-Novembro-Dezembro e Novembro-Dezembro-Janeiro. Para a região
CRI, o valor mínimo de precipitação anual esteve associado a um dos anos mais secos para
Amazônia, estando de acordo com o que foi observado por Marengo et al. (2008), em que
determinaram as características atmosféricas da seca de 2005 na Amazônia, identificando que
a circulação comparativa e as análises de SST para 2005 em relação a outros anos em que
houve secas moduladas por El Niño (1926, 1983 e 1998) mostraram que esta seca de 2005 foi
concentrada na Amazônia ocidental e sul.
FIGURA 2
Na Figura 3, apresentam-se os histogramas dos dados de precipitação mensal acumulada para
as três regiões do estudo. Observa-se que sobre a região FLO a precipitação tem uma variação
mais homogênea, com uma estrutura bimodal, em que a primeira concentração é na faixa
entre 100 a 200 mm. Este primeiro pico tem sua classe de precipitação modulada pela Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT), na qual se apresenta com maior probabilidade de
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ocorrência. Já a segunda concentração, gerando o segundo pico, encontra-se entre 250 e 300
mm, padrão este que é modulado pela associação entre ZCIT, Linhas de Instabilidade (LI) e
Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM). Por outro lado, na região DES, verifica-se uma
frequência mais elevada com valores de precipitação na classe de 0 a 50 mm. Após este pico
na primeira classe (0 a 50 mm), observa-se um comportamento decrescente na frequência dos
dados com valores de precipitação maiores do que 50 mm.
Analisando os dados a região CRI, nota-se a ocorrência de dois picos máximos na
linha de distribuição normal. O primeiro pico, e maior, está compreendido na classe com os
menores valores de precipitação (de 0 a 50 mm) e o segundo pico encontra-se na classe que
compreende os valores de precipitação entre 250 e 300 mm. Este padrão pode estar
relacionado a dois fatores, o primeiro como sendo variabilidade natural no que dependeria da
localização geográfica desta região, e que teria o seu regime de precipitação modulado pelos
sistemas meteorológicos associados a esta região em específico (Zona de Convergência do
Atlântico Sul - ZCAS, Friagem e SCM), o que favoreceria o pico mais elevado de chuvas
observado na classe que compreende valores entre 250 e 300 mm. Um outro possível fator
seria com relação ao efeito do desmatamento que ocorre anualmente nessa região, o qual
poderia estar afetando a quantidade de chuvas gerando um decréscimo, o que estaria
associado com o primeiro pico observado na classe de 0-50 mm no histograma abaixo (CRI).
No entanto esse não é o objetivo dessa pesquisa, o que se torna uma perspectiva de uma nova
investigação em um futuro artigo.
FIGURA 3
Apresenta-se na Figura 4 o box-plot da precipitação das três regiões estudadas. Na
região FLO observamos que o comportamento da precipitação não possui um período de seca
marcante, levando em consideração que não temos meses com valores de precipitação
menores do que 100 mm. Nota-se que os meses de março, abril e maio apresentam médias
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mais elevadas de precipitação com 300, 308,3 e 286,3 mm, respectivamente. Por sua vez, os
meses de junho e julho apresentaram-se como meses de transição para o período menos
chuvoso, que foi observado nos meses de agosto, setembro e outubro com valores médios de
precipitação de 120,3, 120,5, e 142,6 mm, respectivamente.
Na região DES observam-se dois períodos com precipitação distinta. No primeiro
semestre, nos meses de janeiro, fevereiro e março, temos as maiores médias de precipitação,
atingindo os valores de 277,9, 294,5 e 324,2 mm, respectivamente. Assim, nestes meses,
observa-se a configuração do período chuvoso com o máximo de chuvas em março. Por outro
lado, tem-se um período seco bem caracterizado nos meses de junho, julho e agosto com
valores de 48,7, 30,6 e 29,9, respectivamente. O período de transição entre chuvoso e seco são
os meses de abril (250,6 mm) e maio (138 mm), e os meses de outubro (113,5 mm),
novembro (147,7 mm) e dezembro (210,9 mm), representam a transição do período seco para
chuvoso.
Tanto a região CRI quanto a região DES apresentam períodos chuvosos e secos bem
definidos. Ao analisarmos o período chuvoso, que encontra-se compreendido nos meses de
dezembro, janeiro e fevereiro, verificamos valores de 287,8, 313,3 e 290,9 mm,
respectivamente. Tais valores estão de acordo com Santos et al. (2015a), que analisando subregiões do sul da Amazônia, observaram a maior precipitação extrema registrada no verão
austral (dezembro-fevereiro) que representa a estação chuvosa, o que é importante, haja vista
que estas sub-regiões são influenciadas pelo sistema de monções na América do Sul (Marengo
et al., 2012), que modula a formação da ZCAS (Zhou & Lau 1998; Carvalho et al., 2004).
Após este período temos abril (158,3 mm) e maio (54,2 mm) como meses de transição entre
chuvoso e seco. Da mesma forma como foi possível observar no período chuvoso um
comportamento marcante, também foi possível observar no período seco um comportamento
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bem configurado, já que verificamos nos meses de junho, julho e agosto, os menores valores
de 13,2; 8,3 e 21 mm, respectivamente, quando comparados com a região FLO.
FIGURA 4
A estatística descritiva apresentada até aqui está de acordo com Santos et al. (2014),
em que seus autores sugerem a partir de seus resultados, que três sub-regiões são suficientes
para separar a Amazônia brasileira em diferentes regimes de precipitação. O que faz com que
as regiões estejam inseridas nestas sub-regiões. No entanto é bem mais perceptível pela
configuração dos nossos resultados que a subdivisão ao qual faz parte nossas regiões, seja de
acordo com Marengo (2004) e Marengo & Nobre (2009), que sugerem em suas pesquisas que
a Amazônia possa também ser dividida em duas regiões, setentrional e meridional. Isto
devido, a estas duas regiões serem influenciadas por diferentes sistemas meteorológicos. O
norte da Amazônia tem sua precipitação modulada principalmente por Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT) e Linhas de Instabilidade (LI) e o sul da Amazônia por sistemas como a
Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZACS) e Alta da Bolívia (AB)
Após feita a decomposição das séries temporais (figuras não apresentadas), pode ser
observado nas regiões FLO e CRI uma tendência de decréscimo na precipitação mensal
acumulada a partir da década de 90, o que está em concordância com Santos et al. (2015b),
que observaram tendências negativas para região sul da Amazônia. No entanto, os autores
encontraram de uma forma geral tendências contrastantes entre o sul e o norte da Amazônia.
Os autores evidenciaram também que as tendências nessas regiões não são homogêneas, fato
este que indicam diversas alterações com caráter regional, não estando relacionadas a uma
mudança global do clima. O que não foi verificado neste mesmo momento na região DES,
podendo ser notado que há um comportamento de decréscimo a partir de 2010. Verificou-se
também que para todas as regiões a sazonalidade é muito marcante nas séries, o que nos leva
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a aplicar uma diferenciação na série para que dessa forma possa ser induzida a
estacionariedade.
Esta grande variabilidade da precipitação nas três regiões é devido a grande área que a
amazônia abrange, o que proporciona diferentes características meteorológicas e climáticas
(Santos et al., 2014). Desta forma, diversos autores (Vale et al., 2011; Sena et al., 2012;
Marengo et al. 2013(a, b); Satyamurty et al., 2013), identificam como sendo os principais
mecanismos tropicais de circulação oceano-atmosfera moduladores da precipitação nessa
região, El Niño Oscilação Sul (ENOS) sobre o Oceano Pacífico e o gradiente meridional
inter-hemisférico de anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) sobre o oceano
Atlântico, os quais atuam em suas respectivas fases favorecendo ou desfavorecendo a
atividade convectiva em áreas tropicais, o que tambbém tem levado essa região a sofrer com
enchentes recorrentes (1954, 1989, 1999, 2009, 2011 e 2012).

3.2. Previsão sazonal
3.2.1 Suposições do modelo
A partir dos seguintes valores de lambda (λ), para a região FLO (λ = 0,4894), para
DES (λ = 0,4006) e para CRI (λ = 0,4727) e estimados os parâmetros de transformação para
cada região do estudo, as séries foram transformadas a partir das Eq. 03 e 04. De acordo com
a Tabela 2, verificamos que o resultado do teste de normalidade leva a aceitação da hipótese
nula (H0), na qual diz que os dados seguem uma distribuição Normal [N(µ,σ²)] para todas as
áreas, haja vista que os valores de p-valor são menores do que 0,05.
Da mesma forma, quando analisamos o resultado do teste de homocedasticidade, no
qual verificou-se também que todos os valores de p-valor são menores do que 0,05,
implicando na rejeição da hipótese nula (H0 - igualdade das variâncias – σ²/σ0² = 1). Ao
aplicarmos os testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e homogeneidade das variâncias ou
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homocedasticidade (Levene), tanto para a série original quanto para a série transformada
observamos os seguintes resultados expostos na Tabela 2.

Tabela 2. Resultados do teste de normalidade (Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (Levene)
aplicados à série temporal de precipitação mensal acumulada original e transformada por
Box-Cox, para as regiões de estudo.
Normalidade

Homocedasticidade

Shapiro-Wilk

Levene

W (p-valor)

F (Pr (> F))

FLO_origin

0,97029 (1,526e-07)

1,9169 (0,03567*)

FLO_transf

0,97999 (1,503e-05)

0,8859 (0,5542)

DES_origin

0,93515 (1,499e-12)

9,8873 (5,69e-16***)

DES_transf

0,95928 (2,208e-09)

1,3654 (0,1866)

CRI_origin

0,92443 (1,048e-13)

10,98 (< 2,2e-16)

CRI_transf

0,92546 (1,339e-13)

Região

2,2118 (0,0132 *)

*Intervalo de confiança de 95%
Códigos de significância: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

De acordo com o resultado do teste de Shapiro-Wilk (normalidade), ao nível de
significância de 5%, a hipótese nula de normalidade é rejeitada, haja vista, que os valores de
p-valor para as todas as séries originais e transformadas são menores do que α (0,05). E ao
aplicarmos o teste de Levene para homocedasticidade verificamos que os valores de p-valor
para as regiões FLO e DES se diferem da série original (0,03567 e 5,69e-16, respectivamente)
para a série transformada (0,5542 e 0,1866, respectivamente), dessa forma infere-se que as
séries foram homogeneizadas com relação a variância através da transformação Box-Cox,
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exceto pela região CRI que apresentou p-valor menor que 0,05 em ambas as séries, original e
transformada.

Tabela 3. Testes estatísticos aplicados às diferenciações simples e sazonal em cada série
temporal das respectivas regiões do estudo.
Norm.
Região

Estac.

Homoc.

Shapiro-Wilk

Dickey-Fuller

Levene

W (p-value)

(p-valor)

F (Pr (> F))

“Médias”
T (p-value)

FLO: Sim.

0,99 (0,50)

-16,74 (0,01)

1,75 (0,05)

-0,07 (0,93)

FLO: Sim./Saz.

0,98 (0,004)

-8,00 (0,01)

1,71 (0,06)

-0,06 (0,95)

DES: Sim.

0,98 (0,02)

-20,52 (0,01)

1,36 (0,18)

-0,11(0,91)

DES: Sim./Saz.

0,99 (0,81)

-7,47 (0,01)

1,30 (0,21)

-2e-04(0,99)

CRI: Sim.

0,99 (0,03)

-21,41 (0,01)

0,85 (0,58)

-0,01(0,98)

CRI: Sim./Saz.

0,99 (0,13)

-7,65 (0,01)

1,00 (0,43)

-0,05(0,95)

Apartir do teste Dickey-Fuller apresentado na Tabela 3, podemos verificar que como
os p-valores são menores (0,01) do que alfa (0,05), rejeitamos a hipótese nula de nãoestacionariedade. Logo, conseguimos a estacionariedade das séries temporais pela
transformação Box-Cox, habilitando-a para as próximas etapas que tratam da identificação e
posterior verificação do modelo.

3.2.2 Previsões e Verificação do Modelo
Através da representação gráfica da ACF e da PACF (figuras não mostradas) sem
diferenciação, foi verificada sazonalidade marcante nas séries das três regiões do estudo. No
entanto, ao aplicarmos as diferenciações simples e sazonal, foi possível induzir a
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estacionariedade das séries temporais de precipitação para as regiões, e dessa forma se obteve
a ordem dos parâmetros de estimação para geração da previsão. A partir da série estacionária,
foi aplicado o teste de raiz unitária para verificar se o objetivo foi alcançado, o qual
demonstrou resultado satisfatório, uma vez que todos os resultados obtiveram p-valores iguais
a 0,01, o que nos levou a rejeição da hipótese nula de não estacionariedade.
Desse modo foram identificados os seguintes modelos de acordo com os coeficientes
obtidos: Para a região FLO: ARIMA(1,1,1) x (1,1,1), para a Região DES: ARIMA(1,1,1) x
(1,1,1), e para região CRI: ARIMA(1,1,1) x (1,1,1) e ARIMA(2,1,0) x (2,1,0). Mediante a
identificação dos modelos, utilizamos o critério de Akaic (Sakamoto, 1986), para auxiliar na
escolha do modelo mais adequado, e para isso foram observados os menores AIC,
apresentados na Tabela 4. A partir desta escolha, gerou-se a previsão para os 12 meses
subsequentes (janeiro a dezembro de 2014) para as três regiões de estudo (Figura 6).

Tabela 4. Resultados dos testes para verificar a adequação dos modelos ARIMA
para cada região.
Região / Modelo (p,d,q) x (P,D,Q)

AIC

AICc

BIC

FLO / ARIMA (1,1,1) x (1,1,1) 12

4288,49

4288,64

4308,53

DES / ARIMA (1,1,1) x (1,1,1)12

4345,33

4345,48

4365,37

CRI / ARIMA (1,1,1) x (1,1,1) 12

4110,45

4110,60

4130,50

FIGURA 5
Na Figura 5, temos os gráficos de diagnóstico dos resíduos dos modelos SARIMA
propostos. Observa-se que a acf apresenta correlação nula, e que os p-valores do teste de
independência dos resíduos estão sempre acima de 5%, concluindo-se assim que tais modelos
estão bem ajustados, com seus respectivos resíduos aparentando serem ruído branco.
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FIGURA 6
Os histogramas dos resíduos (Figura 6 – gráficos a esquerda) mostram a distribuição
dos resíduos para todas as observações. Como observa-se, os resíduos são aleatórios com
média de 0 (zero), assim temos que o modelo se adapta bem aos dados. Por esse motivo, os
histogramas são aproximadamente simétricos em torno de 0 (zero).
Da mesma forma, observamos na Figura 6 (gráficos a direita), gráfico quantil-quantil
dos resíduos, que analisam a adequação de distribuição de frequência dos dados à uma
distribuição de probabilidade normal, e a partir da interpretação para cada região observa-se
que os resíduos apresentam normalidade, sendo este um dos pressupostos da análise de
regressão, o que demonstra que a série pode ser modelada com os modelos sugeridos.
Assim como esta pesquisa apresentou parâmetros estatísticos que tornaram o modelo
bem ajustado, outros estudos como Soltani et al. (2007), Lúcio et al. (2010) e Mello & Silva
(2009) também identificaram boa qualidade no ajuste de modelos estatísticos para estimativa
das precipitações em diversas regiões o Brasil.

4 Conclusões
A modelagem de séries temporais para regiões com interferência antrópica em
diferentes níveis na Amazônia foi analisada neste estudo. O modelo ARIMA ou Box-Jenkins,
como também é chamado, se mostrou adequado ajustando-se a precipitação mensal. Nas
séries temporais para cada região foram analisados diferentes modelos ARIMA, bem como o
modelo multiplicativo ARIMA (p, d, q) × (P, D, Q)12 com parâmetros de baixa ordem e
modelo multiplicativo ARIMA (p, d, q) × (P, D, Q)12 com parâmetros de alta ordem.
Os modelos indicaram características temporais do mecanismo gerador de chuva,
tornando-os adequados a serem utilizados para estimar os valores de precipitação mensal
acumulada para as três regiões, o que possibilitaria investigar possíveis mudanças no regime
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de chuvas destas localidades, haja vista que se tratam de regiões com influência antrópica
marcante, com exceção da região FLO.
Algo que possivelmente torna-se alvo de estudos futuros é analisar a associação entre
o padrão temporal das séries temporais de precipitação e os efeitos de El-Niño Oscilação Sul
para cada região, fato este que poderia explicar ainda mais os eventos extremos como secas e
inundações, usando modelagem de séries temporais multivariadas.
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Figuras

Figura 1 Mapa de localização com as regiões de pesquisa mascarado com o Índice de Saúde
Vegetativa para primeira semana do ano de 2016 (2016001).
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Figura 2 Séries temporais da precipitação total anual para as regiões de estudo (colunas
coloridas) e Índice Oceânico Niño (ONI – linhas contínuas), com os limiares de -0,5ºC e
+0,5ºC representados pelas linhas pontilhadas.
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Figura 3 Histogramas das séries temporais da precipitação mensal acumulada para as regiões
de estudo.

Figura 4 Box-Plot das séries temporais de precipitação mensal acumulada para as regiões de
estudo, a média é representada pelos círculos sólidos em preto.
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CRI

Figura 5 Gráficos de diagnóstico do modelo SARIMA com os valores-p de Ljung-Box
para as regiões FLO, DES e CRI.
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Figura 6 Histograma e Quantil-Quantil dos resíduos para cada região.

