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RESUMO 

 

 

No Brasil, os extremos meteorológicos são a principal causa de desastres naturais. Eventos de 

precipitação extrema acontecem principalmente no período do verão, época em que ocorre a 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Intensas precipitações associadas a esse 

fenômeno causam transtornos econômicos e sociais, especialmente na Região Sudeste do 

Brasil (RSB). A previsão da ZCAS a partir de modelos numéricos pode fornecer informações 

que atenuem os prejuízos e ofereçam à defesa civil elementos para antecipar decisões. A 

assimilação de dados aliada a técnica de previsão por conjuntos, ou ensemble forecast, são 

metodologias que vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas para melhorar a capacidade de 

previsibilidade do tempo e do clima. Um dos modelos de grande prestígio que utiliza essa 

técnica de previsão por conjuntos é o Global Ensemble Forecast System (GEFS) do National 

Centers for Environmental Prediction (NCEP). O objetivo principal do presente trabalho é 

investigar as incertezas da previsão de curto-prazo de grandezas físicas diretamente 

associadas à ZCAS empregando a segunda geração de reforecast do GEFS (GEFS/Rv2). 

Foram analisados o espalhamento, raiz do erro quadrático médio (RMSE), o viés e o 

Histograma de Talagrand para 7 casos de ZCAS em 7 dias de previsão. O GEFS/Rv2 

apresentou um desempenho melhor do que o GEFS operacional para a velocidade do vento 

dos casos analisados. A média dos RMSEs dos membros do conjunto de previsões foi 

calculada e ela é maior que o RMSE da média do conjunto para todas as grandezas físicas 

analisadas. O GEFS/Rv2 apresentou uma boa confiabilidade para temperatura em 850 hPa, 

pressão reduzida ao nível do mar, convergência do fluxo de umidade e a velocidade do vento 

vertical; uma confiabilidade razoável para precipitação acumulada em 24 horas; e uma 

confiabilidade baixa para a radiação de onda longa emergente. O modelo apresentou uma 

tendência em superestimar os valores de temperatura, precipitação e radiação de onda longa 

em relação as observações, provavelmente proveniente de uma deficiência na produção de 

nuvens profundas. De maneira geral, o uso da técnica de previsões por conjuntos no 

GEFS/Rv2 gerou previsões com melhor qualidade do que uma única previsão determinística 

para os casos de ZCAS analisados. O GEFS/Rv2 apresenta um bom desempenho e pode 

apoiar a construção futura de um conjunto oceânico visando a melhoria da previsibilidade de 

curto-prazo de modelos oceânicos no Atlântico Sul. 

 

Palavras-chave: ensemble, ZCAS, previsão, GEFS 
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ABSTRACT 

 

 

In Brazil, meteorological extremes are the main cause of natural disasters. Events of extreme 

precipitation occur mainly in the summer period, when the South Atlantic Convergence Zone 

(SACZ) occurs. Intense rainfall associated with this phenomenon causes economic and social 

disturbances, especially in the Southeast Region of Brazil. The SACZ forecast based on 

numerical models can provide information that mitigates losses and provide elements for civil 

defense to anticipate decisions. Data assimilation when combined with ensemble forecast are 

methodologies that have been developed and improved to upgrade the predictability of 

weather and climate. One of the most prestigious models using this ensemble forecasting 

technique is the National Centers for Environmental Prediction (NCEP) Global Ensemble 

Forecast System (GEFS). The main objective of the present work is to investigate the 

uncertainties of the short-term forecast of physical quantities directly associated to the SACZ 

using the second generation of GEFS reforecast (GEFS / Rv2). The scatter, root mean square 

error (RMSE), bias and Talagrand histogram were analyzed for 7 cases of SACZ in 7-days 

forecast. The GEFS / Rv2 presented a better performance than the operational GEFS for the 

wind speed of the analyzed cases. The mean of the RMSEs of the prediction ensemble 

members was calculated and it is higher than the RMSE of the average ensemble for all 

physical quantities analyzed. The GEFS / Rv2 presented good reliability for temperature at 

850 hPa, reduced pressure at sea level, convergence of moisture flow and vertical wind speed; 

reasonable reliability for cumulative precipitation over 24 hours; and low reliability for 

emerging long wave radiation. The model presented a tendency to overestimate the values of 

temperature, precipitation and long wave radiation in relation to the observations, probably 

due to a deficiency in the production of deep clouds. In general, the use of ensemble 

forecasting technique in the GEFS / Rv2 generated forecasts with better quality than a single 

deterministic prediction for the analyzed SACZ cases. GEFS / Rv2 performs well and can 

support the future construction of an oceanic ensemble aiming to improve the short-term 

predictability of ocean models in the South Atlantic. 

 

Keywords: ensemble, ZCAS, forecast, GEFS 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação 

 

No Brasil, os extremos meteorológicos são a principal causa de desastres naturais. 

Durante o período de 1900 a 2006, ocorreram 150 registros, sendo que 84% foram a partir de 

1970 (Em-Dat, 2007), evidenciando um grande aumento nos últimos anos ou uma 

incapacidade no passado de se registrar esses eventos. A maioria dos desastres, mais de 80%, 

está associado às instabilidades atmosféricas severas, sendo inundações (59%) e 

escorregamentos de encostas (14%) os tipos mais frequentes (Marcelino, 2008). A Região 

Sudeste do Brasil (RSB) é a mais afetada, principalmente no período do verão, época em que 

ocorre um dos principais fenômenos meteorológicos de escala sinótica: a Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (Quadro, 2012). 

A intensidade e manutenção da ZCAS é extremamente relevante para determinar a 

ocorrência e a quantidade de precipitação na região por ela influenciada (Sanches, 2002; 

Escobar e Carvalho, 2005). A influência da ZCAS na distribuição espaço-temporal da 

precipitação faz com que ela tenha impacto direto nas atividades econômicas e no manejo dos 

recursos hídricos da RSB. Grandes volumes pluviométricos associados a este evento 

meteorológico comprometem a rotina e segurança da sociedade, como verificado por exemplo 

em: Guaratinguetá – São Paulo, nos verões de 2000 e 2006 (Brandão e Fisch, 2008); Região 

Serrana do Estado do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011 (Pinheiro et al., 2011);  Vitória – 

Espírito Santo, em novembro de 2008 (Correa e Albuquerque, 2012). Essas consequências 

vão desde congestionamentos de trânsito e interrupção do fornecimento de energia elétrica até 

vítimas fatais. Por exemplo, inundações bruscas, no período 2000-2003, deixaram um 

prejuízo de R$176 milhões, 13 mortes e aproximadamente 6,5 mil desabrigados (Marcelino et 

al. 2004, 2005). 

Além da forte influência no continente, a ZCAS ocasiona ressacas e ondas de grande 

amplitude no oceano, provocando transtornos à navegação, operações em plataformas de 

petróleo e destruição de áreas costeiras (Da Rocha et al., 2004). Segundo o Boletim da 

Produção de Petróleo e Gás Natural (2018), os estados da RSB destacam-se como os maiores 

produtores de petróleo: Rio de Janeiro (69%), São Paulo (13%) e Espírito Santo (13%). As 

duas maiores bacias de petróleo e gás natural são respectivamente a Bacia de Santos e 

Campos, com 94% da produção de petróleo e 65% de gás natural (SDP, 2018). A região onde 
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estas bacias estão localizadas também sofrem consequências com a frequente penetração de 

sistemas frontais, comprometendo a segurança das atividades petrolíferas. 

Com o intuito de prevenir ou mitigar todos esses desastres sociais e econômicos 

ocasionados pela ZCAS, torna-se importante e necessária uma melhor capacidade prognóstica 

e o constante monitoramento desses eventos. A previsão deste fenômeno a partir de modelos 

numéricos pode fornecer informações atenuando os prejuízos e oferecendo à defesa civil 

elementos para antecipar decisões (Sanches e Dias, 1996).  

 

1.2 Previsão numérica  

 

A evolução na habilidade de prever o tempo e o clima aumentou consideravelmente 

no século XX (Sampaio e Dias, 2014). O entendimento dos processos que controlam a 

atmosfera, dos métodos numéricos e do processamento dos sistemas computacionais foram 

cruciais para esse avanço. Para simular os complexos sistemas físicos são utilizados modelos 

numéricos que são uma representação matemática aproximada da realidade. Atualmente, os 

centros operacionais utilizam modelos atmosféricos e modelos acoplados oceano-terra-

atmosfera-gelo como ferramenta na elaboração de análises e previsões de tempo e clima. 

Além da assimilação de dados, fundamental para gerar as condições iniciais dos modelos 

previsores de tempo e clima, outras metodologias vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas 

para melhorar a previsão, entre elas a técnica de previsão por conjuntos, conhecido por 

ensemble forecast. 

 

1.2.1 Assimilação de dados 

 

A partir dos anos 50 surgiu a necessidade de elaborar condições iniciais para os 

incipientes modelos de previsão de tempo. A simples interpolação dos dados do espaço físico 

para a grade dos modelos não é suficiente para produzir uma condição inicial para os 

modelos.  Isso ocorre porque os modelos numéricos que são baseados em equações primitivas 

possuem diversas variáveis prognósticas definidas tridimensionalmente e um número elevado 

de graus de liberdade, muito maior que o espaço das observações (Beck et al., 2015).  Foram 

desenvolvidas então metodologias que combinam dados observacionais e saídas de modelos 

numéricos para produzir campos no espaço do modelo corrigidos com as observações. Essas 

técnicas são chamadas de métodos de assimilação de dados. As primeiras técnicas foram 

elaboradas com base em parâmetros empíricos para estimar a covariância dos erros de 
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observação e estimativa dos modelos de previsão. As observações introduzidas na dinâmica 

dos modelos fazem com que as variáveis tendam a assumir valores melhor correlacionados 

com a realidade física observada. Atualmente, as técnicas utilizadas se baseiam no método 

gaussiano dos mínimos quadrados para estimar estas covariâncias. 

Porém, na maioria das vezes as observações possuem uma distribuição irregular no 

espaço e no tempo, gerando uma série de dificuldades para serem assimiladas. Ainda, as 

estimativas dos erros do modelo são imprecisas e isso interfere diretamente na qualidade da 

análise objetiva gerada pelos métodos de assimilação. Apesar disso, a assimilação é uma 

ferramenta fundamental e é aplicada para diversos fins. Por exemplo, para corrigir as séries 

históricas observacionais com falhas e de variáveis diferentes é utilizado um sistema de 

assimilação em longas integrações para se produzir as chamadas reanálises. Diversos centros 

de previsão do tempo e clima vêm oferecendo produtos de reanálise, entre eles, destaque para 

o Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) do National Centers for Environmental 

Prediction (NCEP) / National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)  (Saha et al., 

2014), ERA-Interim do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) 

(Dee et al., 2011). Esse esforço começou nos anos 90 com o trabalho seminal da Dra. Eugênia 

Kalnay que liderou o NCEP/ National Center for Atmospheric Research (NCAR) Reanalysis 

Project (Kalnay et al., 1996). 

1.2.2 Previsão por conjuntos 

Em 1951, Eric Eady afirmou que se uma perturbação em uma variável meteorológica 

pode crescer em uma taxa exponencial, a margem do erro na previsão crescerá 

exponencialmente enquanto o período de previsão cresce e este possível erro pode não ser 

conhecido se a previsão for determinística (Lewis, 2004). Seria necessário combinar previsão 

determinística com um ramo estatístico, e num senso mais amplo, as questões seriam 

expressas em termos de probabilidades. Nesta época, as primeiras previsões eram realizadas 

por modelos numéricos nos Estados Unidos, Suécia e Japão. Os estudos se voltaram aos erros 

detectados nestas previsões. Em 1951, Charney atribuiu incertezas das previsões às 

inevitáveis deficiências e erros do modelo e das condições iniciais. Mais tarde, em 1963, 

Lorenz descobriu que a atmosfera, como qualquer outro sistema dinâmico com instabilidades, 

tem um limite finito de previsibilidade mesmo se o modelo for perfeito e as condições iniciais 

forem conhecidas quase que integralmente perfeitas (Kalnay, 2003). Além disso, em 1972 

Lorenz reviu os conceitos da previsibilidade e sumarizou a importância da condição inicial 

http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00823.1
http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00823.1
http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00823.1
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/
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como: ―Previsibilidade: o bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia gerar um tornado 

no Texas?‖. Estes resultados impulsionaram os estudos sobre caos, previsibilidade, previsão 

numérica e previsão por conjuntos. 

Os meteorologistas conceituaram a previsão por conjuntos como uma ponderação 

entre os métodos estocásticos e dinâmicos: ―o movimento inicia de uma posição inicial sujeita 

à indeterminação, mas uma vez iniciado, o movimento segue a lei determinística (dinâmica)‖ 

(Epstein, 1969). Segundo Lewis (2005) este conceito é a primeira interação entre os sistemas 

dinâmicos e probabilísticos. Até meados dos anos 70, a previsão do tempo operacional era 

composta apenas de previsões individuais, i. e., que descrevem o possível estado futuro de um 

sistema. A partir disso os métodos estocásticos foram amplamente utilizados por possuírem 

baixo custo computacional operacional e melhorias na qualidade da previsão (Glahn e Lowry, 

1972; Wilks, 1995). Nos anos 90, começaram a surgir os primeiros sistemas globais de 

previsão de conjuntos nos Estados Unidos e na Europa, com destaque para o NCEP/NOAA 

(Tracton e Kalnay, 1993; Toth e Kalnay, 1993), o ECMWF (Buizza e Palmer, 1995; Molteni 

et al., 1996) e para o Meteorological Service of Canada (MSC) (Houtekamer et al., 1996). 

Nesse período houve um grande aumento no número de estudos relacionados com a 

perturbação dos membros. Foram realizados experimentos que exploravam a perturbação 

dinâmica da condição inicial (inserindo valores próximos ao desvio padrão climatológico nos 

campos de vento, temperatura e pressão); métodos de assimilação de dados (métodos 

variacionais, filtro de Kalman e interpolação ótima) e utilização de membros com variação 

nas parametrizações (previsão quantitativa de precipitação) (Calvetti, 2011). 

Atualmente, o The International Grand Global Ensemble (TIGGE) tornou-se um 

ponto focal para uma série de projetos, incluindo pesquisas sobre previsão por conjunto, 

previsibilidade e desenvolvimento de produtos para melhorar a previsão de tempo severo. São 

disponibilizados dados de previsão de conjuntos dos principais centros globais (Swinbank et 

al., 2016). Um dos modelos de grande prestígio no meio científico é o Global Ensemble 

Forecast System (GEFS). Este sistema de previsão do tempo composto por 21 previsões 

separadas, ou membros do conjunto, foi iniciado pelo NCEP para abordar a natureza da 

incerteza nas observações meteorológicas e das aproximações contidas nos modelos. Essas 

incertezas impõem erros na condição inicial dos modelos e, portanto, impacta na 

previsibilidade. Recentemente, foi lançada a 2ª geração do GEFS (Reforecast Project) que 

produziu um substancial conjunto de previsões meteorológicas históricas geradas com um 

único modelo numérico do NCEP (Hamill et al., 2013). O reforecast é uma ferramenta que 

requer um pós-processamento estatístico, e pode melhorar substancialmente a qualidade de 
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previsão nas escalas de curto e médio prazo, inclusive de condições meteorológicas extremas 

(Sinsky et al., 2018). 

A técnica de previsão por conjuntos realiza integrações em paralelo com diferentes 

configurações físicas e distintas condições iniciais em tempo hábil compatível com as 

demandas da previsão de tempo operacional. Ela gera um conjunto de previsões, sendo uma 

para cada um dos membros desse conjunto. Cada realização do modelo, i.e., cada membro, é 

uma previsão determinística, mas o conjunto de previsões - tomadas a partir de estados 

iniciais ligeiramente diferentes da análise e/ou ligeiramente diferentes configurações físicas - 

fornece uma estimativa do caráter caótico da atmosfera. Apesar da fácil interpretação dos 

resultados, existe todo um princípio físico/estatístico para geração dos membros dos conjuntos 

(Fialho, 2017). 

A média do conjunto - ensemble mean - (EM; média dos membros do conjunto de 

previsões) fornece uma boa informação sobre a evolução mais provável da atmosfera em 

escalas sinóticas. A previsão do EM apresenta um desempenho melhor em relação àqueles 

dos membros individuais do conjunto uma vez que alguns erros individuais são cancelados na 

média (Murphy, 1988; Tracton e Kalnay, 1993). Supondo um modelo com ausência de Viés, 

i. e., que a média dos seus erros em muitas realizações é zero, então o erro de uma previsão 

determinística é sempre maior do que o erro da média dos membros de um conjunto de 

previsões (Kalnay, 2003).  

De acordo com alguns autores, (Buizza 2006; Krishnamurti et al., 1999; Lewis, 

2005; Palmer e Hagedorn, 2006) para ter um bom conjunto é necessário que a observação 

esteja próxima do EM, mesmo que a previsão de controle (aquela que seria a determinística) e 

os membros com dispersão máxima e mínima estejam distantes da observação (Figura 1a). 

Porém, na prática, esses resultados são alcançados em situações de tempo estável e 

movimentos lentos da atmosfera. Já uma situação onde observamos pouca dispersão, i. e., os 

máximos e mínimos estão próximos e a observação distante, temos um conjunto ruim (Figura 

1b). Situações em que o conjunto não consegue identificar alguns fenômenos como vórtices 

de altos níveis ou cavados de onda curta se encaixam nesse tipo. Quando se trata de eventos 

extremos, como a precipitação, é comum que a probabilidade seja calculada pelo número de 

membros do conjunto que excedem um limiar escolhido dividido pelo número total de 

membros do conjunto. Apesar de não fornecer toda a distribuição de probabilidade, esse 

método apresenta o foco em valores limiares importantes para variáveis críticas de previsão. 
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Figura 1. Gráfico esquemático da qualidade de previsões por conjuntos. (a) O conjunto possui variabilidade 

suficiente para reproduzir uma previsão correta. (b) Convergência dos membros do conjunto, porém, indicam 

uma previsão divergente da observação. Fonte: adaptado de Kalnay (2003). 

  

A relação entre o desempenho da previsão e o espalhamento tem sido investigada por 

vários autores (Molteni e Palmer, 1991; Molteni et al., 1996; Buizza et al., 2008; Machado et 

al., 2009; Chang et. al., 2017) como maneira de avaliar a qualidade da previsão e indicar o 

limite de previsibilidade do sistema de previsão de tempo por conjunto. O espalhamento do 

conjunto de previsões (SPL) pode ser calculado em relação ao EM ou em relação à previsão 

de controle e seu valor é definido como sendo a distância quadrática média dos membros em 

relação ao EM (Buizza, 1997).  Segundo Hoffman e Kalnay (1983) existe uma forte relação 

entre a dispersão do conjunto e a perda de previsibilidade. Alta incerteza na previsão indica 

baixa previsibilidade, consequentemente, um menor espalhamento indica provavelmente que 

aquela previsão seja verificada (Toth et al. 2001). De acordo com Buizza et al (1997), a 

discrepância entre a raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE) do conjunto e a 

propagação média do conjunto é uma boa medida da confiabilidade estatística. Uma grande 

diferença entre essas duas medidas pode ser um indicativo de inconsistência estatística, i. e., o 

espalhamento e o RMSE de uma previsão ideal devem ter o mesmo tamanho ao longo do 

tempo. Segundo Fonseca (2010), uma discrepância excessiva também pode estar associada a 

um espalhamento muito baixo ou presença de erros sistemáticos. Buizza et al. (2005) 

demonstram a correspondência no aumento do RMSE da média do conjunto e do 

espalhamento do conjunto na altura geopotencial prevista de 500 hPa em 20-80° N. Ashrit, et 

al. (2013) encontrou o mesmo resultado na previsão da altura geopotencial de 500 hPa  sobre 

a região de monção na Índia de 2012. Eles notaram que o crescimento do RMSE e do SPL 

baixo não revelaram mudanças do tempo ao longo dos prazos de previsão denotando 
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consistência estatística (verificado também na previsão do vento zonal e meridional no nível 

de 850 hPa).  

Outra maneira de diagnosticar um conjunto de previsões é através do Histograma de 

Talagrand (HTR), também referenciado como Rank Histogram ou histograma de 

classificação. A principal informação que se pode obter com o HTR é a qualidade do 

espalhamento do conjunto e, a partir desta informação, pode-se inferir também sobre o Viés 

do modelo de previsão utilizado. Este é um método amplamente utilizado para analisar se a 

distribuição de probabilidade observada é bem representada pelo conjunto, i. e., o quão bem o 

conjunto da previsão representa a verdadeira variabilidade (incerteza) das observações 

(Talagrand et al, 1997; Hamill, 2001). Hamill e Colucci (1997, 1998) e Eckel e Walters 

(1999) mostram como os histogramas de classificação fornecem informações que podem ser 

usadas para recalibrar as previsões conjuntas com erros sistemáticos, conseguindo assim 

melhores previsões probabilísticas. 

 A introdução da previsão por conjuntos trouxe diversas vantagens para a 

meteorologia e a oceanografia em especial, visto que conjuntos são mais valiosos do que uma 

única previsão determinística (Buizza, 2008). Se bem gerados, os membros do conjunto 

fornecem uma previsão mais provável de acontecer e estimam a probabilidade de que 

qualquer evento ocorra, trazendo um conhecimento mais amplo e completo para o futuro 

cenário de tempo e clima. Zsótér et al. (2009) mostraram que as sucessivas previsões da 

média do conjunto são mais consistentes do que as previsões de um único membro, i.e., da 

previsão de controle.  

O uso de conjuntos em previsões oceânicas é, entretanto, bem mais recente. A própria 

técnica de geração de membros do conjunto para modelos oceânicos ainda não está bem 

posta, mas os poucos trabalhos envolvendo conjuntos oceânicos geram membros a partir de 

um conjunto de simulações ou previsões atmosféricas. Lima et al. (2019) investigaram as 

incertezas na representação do oceano que são derivadas das incertezas nas forçantes 

atmosféricas (vento, fluxos de radiação, umidade específica, pressão de superfície, 

temperatura do ar, precipitação). O espalhamento do conjunto oceânico evidenciou os maiores 

valores nos resultados do experimento com todos os forçantes atmosféricos perturbados. 

Observaram também que a influência do vento pode prevalecer mesmo quando todas as 

forçantes são perturbadas de forma concomitante, possuindo um papel principal e crucial na 

determinação da variabilidade do oceano na superfície. Resultado semelhante também foi 

encontrado por Shu et al. (2011), onde concluíram que as perturbações das condições iniciais 

e do forçamento atmosférico desempenham papéis importantes na produção e manutenção da 
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amplitude do espalhamento do conjunto, exceto no campo da altura da superfície do mar 

(SSH). 

Obtido o conjunto de previsões, utilizam-se ferramentas estatísticas para capturar as 

probabilidades de ocorrência dos eventos e a faixa de incerteza inerente a cada situação 

prevista (Tabela 1). Esforços têm sido feitos para representar as incertezas do modelo desde a 

década de 1990. Em geral, supõem-se que os modelos sejam perfeitos e, assim, considerando 

apenas a incerteza na condição inicial busca-se, através de alguma técnica específica, estimar 

os erros associados às observações para criar um conjunto de condições iniciais perturbadas. 

Toth e Kalnay (1995) deliberadamente insuflaram pequenas perturbações do conjunto durante 

a integração para aumentar o espalhamento do conjunto.  

 

Tabela 1. Incertezas das previsões determinísticas e probabilísticas. 

Característica Previsão Determinística Previsão por Conjunto 

Incertezas na 

Condição Inicial 

Sistemas de assimilação de dados são 

preparados para minimizar os erros das 

condições iniciais usando diversas formas 

de dados. Incertezas são incluídas 

implicitamente (mas incompletamente) 

através de pesos relativos para cada tipo de 

dado observacional e para o first-guess do 

modelo de previsão. 

As incertezas nas condições iniciais 

podem ser consideradas, determinando 

os erros potenciais mais importantes (ou 

seja, de crescimento mais rápido) para a 

subsequente previsão do modelo e 

convertendo-os em perturbações 

razoáveis para a condição inicial. 

Previsibilidade 

Atmosférica 

Não pode ser obtida a partir de previsões 

determinísticas. Pode ser inferida 

incompletamente a partir do grau de 

consistência entre previsões consecutivas 

do mesmo modelo. 

Pode ser obtida a partir da taxa de 

crescimento do espalhamento dos 

membros do conjunto. O tamanho do 

conjunto e as perturbações adequadas 

nas condições iniciais são importantes 

para a obtenção de espalhamento do 

conjunto e medida apropriada da 

previsibilidade. 

Incerteza no 

Modelo: Dinâmica 

Apenas um método numérico pode ser 

utilizado, por exemplo, método espectral. 

Múltiplos métodos numéricos podem ser 

usados, por exemplo: espectral, ponto de 

grade, ponto de grade com diferentes 

ajustes. 

Incerteza no 

Modelo: Física 

Apenas um conjunto de parametrizações 

físicas pode ser usado (ex.: um esquema de 

precipitação convectiva). 

Múltiplas combinações de 

parametrizações físicas podem ser usadas 

(ex.: dois esquemas de precipitação 

convectiva). 

Fonte: Adaptado de Bustamante (2010) 
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As duas técnicas mais difundidas para geração das condições iniciais perturbadas 

buscam estimar os modos de crescimento mais rápidos associados aos erros na condição 

inicial. Essas técnicas são o "Breeding of Growing Modes" empregada pelo NCEP e o 

"Singular Vectors" pelo ECMWF. Ambos os centros têm adquirido experiência em previsão 

por conjunto, desenvolvido novos produtos e produzido um grande número de trabalhos, 

demonstrando ser esta uma ferramenta complementar muito útil para a previsão numérica de 

tempo, especialmente de médio prazo.  

No Brasil, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) começou 

a utilizar o sistema de previsão de tempo global por conjunto mais tardiamente. Coutinho 

(1999) mostrou que a aplicação dessa técnica no modelo de circulação geral atmosférico do 

CPTEC poderia trazer benefícios para a previsão de médio prazo para diversas regiões do 

globo, em especial para a América do Sul. Batista, et al. (1996) integrou o modelo de 

circulação geral atmosférico (MCGA) do CPTEC/COLA T042L28 por 15 meses, com quatro 

condições iniciais diferentes, para obter o modo de simulação ensemble. Consideraram o 

ensemble médio como a climatologia e compararam os resultados do modelo com as 

reanálises do NCEP dando ênfase para América do Sul.  Batista, et al. (1996) observaram que 

o MCGA em geral reproduz as zonas de convergências no hemisfério Sul, porém com 

algumas discordâncias: nas posições e intensidades dos máximos e mínimos nos campos de 

precipitação, radiação de ondas longas (ROL) e temperatura, mostrando maiores problemas 

para precipitação. Isto constituiu um avanço significativo para a meteorologia do Brasil, 

melhorando a capacidade prognóstica atmosférica e de eventos extremos importantes para o 

país como por exemplo, a ZCAS.  

 

1.3 Zona de Convergência do Atlântico Sul  

  

Os primeiros estudos sobre a ZCAS surgiram a partir dos anos 70, onde observou-se 

a presença de uma faixa de nebulosidade com caráter semi-estacionário no período de outubro 

a março (Taljaard, 1972; Streten, 1973; Krishnamurti et al., 1973; Vasunari, 1977). 

Denominada ZCAS em 1985 por Huang e Vincent, foi definida como uma persistente banda 

de convecção ativa com elevadas taxas de precipitação orientada na direção noroeste-sudeste 

(Kodama, 1992; Quadro, 1994; Ferreira et al., 2004; Carvalho et al, 2004). Devido à sua 

grande extensão, esta faixa pode influenciar as precipitações desde o centro-sul da Região 
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Norte até o norte do Paraná e parte do Nordeste, incluindo a totalidade das Regiões Centro-

Oeste e Sudeste do Brasil. 

A ZCAS se forma quando ocorre interação da circulação de vários sistemas 

meteorológicos: (i) sistemas frontais do HS, (ii) Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) 

no Nordeste e (ii) um grande sistema de alta pressão, a Alta da Bolívia (Figura 2). Estes são 

intensificados pela convergência do fluxo de umidade advectado pelos ventos alísios 

(Andrade, 2007) e pela umidade proveniente da Amazônia e localmente da RSB.  De acordo 

com Kodama (1992), a ZCAS se forma ao longo do jato subtropical a leste de um cavado 

quase permanente situado no sudeste da banda de convecção associada à monção. Segundo 

Herdies et al. (2002), a intensificação do Jato de Baixos Níveis (JBN) associa-se ao 

enfraquecimento da ZCAS, enquanto que a atuação dos ventos de noroeste está relacionada a 

uma intensa atividade convectiva sobre a região da ZCAS. Esses ventos transportam umidade 

a leste da Cordilheira dos Andes para as regiões subtropicais da América do Sul, favorecendo 

a precipitação nas latitudes subtropicais. Em suma, quando os sistemas de alta freqüência 

(sistemas frontais) e de frequência intrasazonal (PSA e OMJ) estão em fase, eles são capazes 

de estabelecer condições apropriadas para o desenvolvimento de um episódio de ZCAS 

(Cunningham e Cavalcanti, 2006). 

 

Figura 2. Esquema da circulação dos ventos da Alta da Bolívia, do VCAN e incursão de frente fria na costa da 

RSB que formam a ZCAS. Fonte: Climatempo (2017). 
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É possível observar essa zona de convergência a partir de campos médios mensais de 

Radiação de Onda Longa (ROL) no topo da atmosfera. Os valores mínimos de ROL são 

ligados a Amazônia, onde a convecção é mais intensa em dezembro, janeiro e fevereiro 

(Kodama, 1992; Liebmann et al., 1999). A precipitação (Nogués-Peagle e Mo, 1997) e as 

imagens de satélite (Figueroa et al., 1995; Figueroa, 1997; Ninomiya, 2007) também são 

importantes campos de identificação desse fenômeno.  Além disso, são utilizados critérios 

dinâmicos com tempo mínimo de 4 dias:  (i) convergência de umidade em 850 hPa ; (ii) 

presença de um cavado em 500 hPa  a oeste da região de convergência na superfície;  (iii) 

ventos de sul, ao sul da zona de convergência na superfície; (iv) nebulosidade persistente em 

imagens de satélite (Quadro, 1994; Ambrizzi e Ferraz, 2015).    

A ZCAS possui características relacionadas ao início, duração, localização e 

intensidade que são influenciadas por fatores remotos e locais. Dentre os fatores remotos 

destacam-se a variabilidade da Zona de Convergência do Pacífico Sul (ZCPS), a Oscilação 

Madden-Julian (OMJ) e a variabilidade de fenômenos atmosféricos em baixas frequências 

(interanuais e além). Kalnay et al. (1986) e Casarin e Kousky (1986) mostraram a importância 

da convecção tropical no Pacífico e da América do Sul para o estabelecimento da ZCPS e 

intensificação da ZCAS. Elas podem estar associadas a uma das fases da OMJ (Grim e Dias, 

1995) ou em uma escala de tempo submensal de 6-30 dias (Liebmann et al., 1999). A OMJ é 

um mecanismo de escala intrasazonal que possui ciclo e tem duração em torno de 30 a 90 

dias, consistindo em padrões de larga escala de circulação atmosférica e convecção profunda 

propagando-se de oeste para leste (Zhang, 2005). Essa oscilação é capaz de influenciar a 

intensidade da precipitação e da ZCAS (Nogués-Peagle e Mo, 1997) e a relação entre as 

anomalias da Temperatura Superficial do Mar (TSM) no Pacífico e a ZCAS (Madden e Julian, 

1994). Esta zona também sofre modificações na sua posição por outros fatores remotos, 

deslocando-se mais ao sul devido ao padrão de teleconexão Pacífico-América do Sul (PSA) e 

mais ao norte influenciada pela OMJ (Cunningham e Cavalcanti, 2006). 

Além disso, o El Niño-Oscilação Sul (ENOS) influencia a circulação em altos níveis 

na região da ZCAS em escala de tempo interanual e os seus eventos quentes aumentam a 

atividade convectiva na região (Barreiro et al., 2002). Durante eventos de ZCAS, a presença 

do ENOS favorece o posicionamento desta zona mais ao sul e gera um aumento da 

precipitação na região Sul do Brasil. Ferreira et al. (2004) e Carvalho et al. (2004) observaram 

que a atividade convectiva sobre o oceano na região da ZCAS durante o El Niño é mais 

intensa. Períodos de La Niña quando comparadas aos anos de El Niño possuem maior 

intensidade na atividade convectiva sobre a parte continental. 
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Fatores locais também são extremamente relevantes para a caracterização da ZCAS. 

Entre eles a TSM, a posição do jato subtropical no Hemisfério Sul (HS), o escoamento a leste 

dos Andes e a umidade e temperatura do solo da RSB.  Kalnay et al. (1986) apontou que 

anomalias negativas da TSM durante a ZCAS são consistentes com o forçamento atmosférico, 

tanto termodinamicamente como pelo bombeamento de    Ekman, evidenciado por Robertson 

e Mechoso (2000). Anomalias positivas de TSM favorecem o aumento de evaporação, 

podendo intensificar a convecção da ZCAS pela maior disponibilidade de vapor d'água e 

aumento da instabilidade condicional das camadas inferiores da atmosfera. Sendo assim, a 

precipitação está relacionada com a intensidade e posição da ZCAS e com a variabilidade de 

TSM no Atlântico Sul (Barros et al., 2000; Doyle e Barros, 2002). Por exemplo, Teixeira e 

Tanajura (2002) utilizaram um modelo numérico onde anomalias positivas e negativas de 

TSM foram impostas no Atlântico Sudoeste. Esse sistema acabou produzindo mais (menos) 

precipitação sobre as regiões que tiveram aumento (diminuição) de TSM. Já a porção desse 

evento que ocorre sobre o continente não sofre influência da alteração da TSM de acordo com 

Barreiro et al. (2002). 

Satyamurty et al. (1980) integraram um modelo com/sem Andes, e constataram que a 

presença de um cavado semi-estacionário na média troposfera estaria associado ao forçante 

topográfico, favorecendo o estacionamento de sistemas frontais e o aparecimento da ZCAS. 

Kalnay et al. (1986) por outro lado, discorreram ondas semi-estacionárias observadas a leste 

dos Andes não tinham origem topográfica, visto que elas não tinham estrutura barotrópica. 

Um experimento numérico montanha/não-montanha com um modelo global da atmosfera 

comprovou essa hipótese. Em seguida, Figueroa et al. (1995) demonstraram que a 

precipitação e a convecção na Amazônia podem produzir um cavado no campo de pressão de 

superfície capaz de gerar a ZCAS. As simulações sem a inclusão da topografia, mas com 

convecção na Amazônia, conseguiram reproduzir um padrão de divergência (convergência) 

alongada em altos (baixos) níveis, com orientação semelhante à da ZCAS. Entretanto, 

mostraram também que o posicionamento adequado da ZCAS depende da inclusão da 

topografia nas simulações. (Figueroa et al., 2006; Gandu e Geisler, 1991; Kalnay et al., 1996). 

O efeito dos Andes sobre a ZCAS ganhou uma nova abordagem com Tanajura 

(1996) e Tanajura e Shukla (2005) quando eles empregaram um modelo regional e global de 

física complexa para realização de um experimento com/sem montanha. Eles observaram que 

os Andes intensificam o escoamento em baixos níveis e auxiliaram assim a alimentação da 

convergência de ar úmido da região Amazônica para a ZCAS. O posicionamento da ZCAS foi 

alterado, mas ela foi gerada sem a presença dos Andes, indicando que a convecção na 
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Amazônia associada a penetração de frentes frias são os fenômenos básicos para a ocorrência 

da ZCAS no verão austral.  

 

1.4 Caracterização da Área de Estudo  

 

O presente trabalho engloba grande parte das regiões Sudeste e Centro-oeste, e uma 

pequena parte da região Norte e Nordeste do Brasil, na faixa onde há atuação da ZCAS. A 

Figura 3 exibe o polígono que compreende mais especificamente a área entre os seguintes 

pares de coordenadas 30ºS e 40ºW; 15ºS e 60ºW; 5ºS e 53ºW; 20ºS e 33ºW. Na análise 

subjetiva dos mapas, os campos atmosféricos compreendem a METAREA V, que abrange 

desde aproximadamente 36ºS a 7ºN e desde 20ºW até a costa do Brasil, excluídas as áreas de 

soberania de países vizinhos. 

 
Figura 3. Área de estudo do presente trabalho que contempla a área de atuação da ZCAS no Brasil.  

 

O sudeste brasileiro é afetado por fatores ligados à circulação de larga escala e locais: 

(i) sistemas de Sul e Sudeste associados a vórtices ciclônicos ou cavados em altos níveis; (ii) 

sistemas organizados no Sul e Sudeste do Brasil com intensas convecções associadas às 

instabilidades causadas pelo jato subtropical; (iii) sistemas geralmente vindos do Pacífico e 

que se reorganizam no Sul do Brasil, resultado de frontogênese ou ciclogênese e (iv) sistemas 

convectivos resultantes do aquecimento continental. Entre eles destaca-se o Anticiclone 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que gera um fluxo atmosférico básico sinótico de 

direção predominante nordeste sobre esta região. A posição e a intensidade da ASAS oscila 
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sazonalmente, afetando diretamente a magnitude e a direção dos ventos que atuam na região 

(Castro e Miranda, 1998). Durante o verão, entre 10o S e 15o S, a direção dos ventos típicos 

é de leste e a partir dessa latitude até aproximadamente 23o S, os ventos são 

predominantemente de nordeste (Figura 4). A passagem de uma frente fria nesta região 

normalmente caracteriza-se por queda de temperatura, zonas de instabilidade na interface do 

oceano (ou continente) com a atmosfera (associadas à precipitação) e a direção dos ventos é 

alterada. 

 

Figura 4. Campo de intensidade (m.    ) e direção do vento a 10 m, climatológicos e pressão reduzida ao nível 

do mar (hPa) em fevereiro de acordo com a reanálise 1 do NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996). 

 

De acordo com o Climanálise (1996), a precipitação média anual acumulada varia em 

torno de 1500 e 2000 mm. É uma região úmida no verão, devido ao sistema de monção da AS 

(Vera et al., 2006), e seca no inverno. Os baixos totais pluviométricos no inverno estão 

associados a atuação do ASAS, pois nesta estação tal sistema alcança sua posição mais oeste, 

se estendendo até a região sudeste do Brasil. Durante os meses de maior atividade convectiva 

a ZCAS é um dos principais fenômenos que influenciam o regime de chuva na Região 

Sudeste (Quadro, 1994). Devido a sua permanência por vários dias sobre a região há o 

favorecimento da ocorrência de inundações nesta área. A Figura 5 exibe a precipitação média 
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do mês de janeiro. É possível observar que maiores valores de precipitação se encontram na 

região de atuação da ZCAS.  

 

Figura 5. Precipitação média (mm; cores), vetor vento (m s-1) em 925 hPa e linhas de corrente (linhas 

contínuas) em 200 hPa para o mês de janeiro. A letra A (vermelho) indica o centro da circulação anticiclônica 

conhecida como Alta da Bolívia em 200 hPa. Fonte: Shi et al. (2000).   

      

Através do campo de radiação de onda longa emergente é possível observar o padrão 

médio da ZCAS caracterizado pela banda de nebulosidade orientada de NW-SE através dos 

valores inferiores a 230 W/m2 (Figura 6a). Valores mínimos de radiação sobre a região 

tropical da América do Sul estão associados à atividade convectiva proveniente da Amazônia. 

Na Figura 6b, na média troposfera é possível identificar no padrão médio da velocidade 

vertical ômega a presença do cavado a leste dos Andes, assim como a faixa de movimento 

ascendente do ar com a mesma orientação da ZCAS, a leste do cavado em 500 hPa. Em altos 

níveis da troposfera, é notado a faixa de divergência de massa, também com orientação de 

NW-SE, posicionada entre a Alta da Bolívia (a oeste) e o cavado (a leste) sobre o oceano 

Atlântico (Figura 6c). Este padrão troposférico favorece a manutenção da banda de 

nebulosidade associada à ZCAS (Jorgetti, 2008). A ZCAS apresenta alta variabilidade 

espacial, podendo se estender ou não em direção ao oceano (ZCAS oceânica e continental, 

respectivamente), também pode ser intensa ou fraca, dependendo da magnitude da convecção.   
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 (a)  

  (b)  

  (c)  

Figura 6. Padrão médio dos campos de radiação de onda longa emergente (a); velocidade vertical omega (    

hPa/s) e altura geopotencial (m) em 500 hPa (b); e divergência de umidade (        ) (c) dos episódios de 

ZCAS selecionados pelo Boletim Climanálise entre os anos de 1996 e 2013. Fonte: Quadros et al (2016). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

O objetivo principal do presente trabalho é investigar as incertezas da previsão de 

curto-prazo de grandezas físicas diretamente associadas à ZCAS empregando o conjunto de 

previsões atmosféricas do GEFS/Rv2. Além de estudar essas incertezas, um objetivo geral 

deste trabalho é também o de apoiar a construção futura de um conjunto oceânico visando a 

melhoria da previsibilidade de curto-prazo de modelos oceânicos no Atlântico Sul. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos do presente trabalho são:  

 

• Comparar o desempenho da previsão por conjuntos de dois produtos do NCEP (GEFS 

e GEFS/Rv2) analisando a velocidade do vento zonal e meridional;  

 

• Analisar, a média do RMSE das previsões determinísticas e do RMSE da média do 

conjunto como medida de confiabilidade da previsão do GEFS/Rv2 para as seguintes 

grandezas físicas: (i) precipitação acumulada em 24h, (ii) radiação de onda longa 

emergente no topo da atmosfera, (iii) pressão reduzida ao nível do mar, (iv) velocidade 

do vento vertical em 850 hPa, (v) temperatura do ar em 850 hPa e (vi) convergência 

do fluxo de umidade na superfície; 

 

• Avaliar o grau de incerteza das grandezas físicas mencionadas do GEFS/Rv2 

utilizando Histograma de Talagrand e o viés em relação às observações; 

 

• Analisar o espalhamento da previsão por conjunto e sua discrepância em relação ao 

RMSE durante a ZCAS; 

 

• Comparar campos de previsão e observação durante a ZCAS para uma janela de 

tempo de sete dias. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Eventos de ZCAS 

 

Para o presente estudo, foram selecionados cinco eventos de ZCAS entre novembro de 

2017 e fevereiro de 2018. Dos cinco casos, dois deles foram analisados considerando duas 

janelas de tempo devido à sua longa duração. Assim, um total de sete casos foram analisados, 

todos com janela de tempo variando de 5 a 7 dias. As datas iniciais da previsão e a duração de 

cada evento encontram-se sumarizadas na Tabela 2. Os dois eventos longos foram os eventos 

3 e 5, e foram segmentados em 3a, 3b, 5a e 5b.  

 

Tabela 2. Eventos de ZCAS analisados, período compreendido, duração do evento e data inicial da previsão. 

Eventos Período da ZCAS Duração Data inicial da previsão 

Ev1 10/11/2017 a 14/11/2017 5 dias 09/11/2017 

Ev2 19/11/2017 a 24/11/2017 6 dias 18/11/2017 

Ev3a 

Ev3b 
01/12/2017 a 15/12//2017 15 dias 

30/11/2017 

09/12/2017 

Ev4 04/01/2018 a 09/01/2018 6 dias 03/01/2018 

Ev5a 

Ev5b 
30/01/2018 a 08/02/2018 10 dias 

29/01/2018 

05/02/2018 

Fonte: CPETEC-INPE (2019) 

A Figura 7 exibe as imagens de satélite para os eventos de ZCAS analisados. É 

possível observar a presença de nuvens orientadas na direção noroeste-sudeste, característica 

típica da ZCAS. 

 

 (a)     (b)   
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(c)    (d)   

(e)    (f)   

(g)   

 

Figura 7. Imagens do satélite EUMETSAT (canal IR 10.8 μm) dos eventos de ZCAS que ocorreram entre 

novembro/2017 e fevereiro/2018. (a) Ev1 - 12/11/2017; (b) Ev2 - 21/11/2017; (c) Ev3a - 02/12/2017; (d) Ev3b - 

13/12/2017; (e) Ev4- 05/01/2018; (f) Ev5a - 31/01/2018 (g) Ev5b -  08/02/2018. Fonte: CPETEC-INPE (2019). 
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3.2 Dados 

Os dados foram adquiridos de dois produtos diferentes do NCEP: do GEFS 2012 

operacional, com 20 membros e da 2ª geração do lançamento, o GEFS/Rv2, com 11 

membros.  

A configuração operacional do NCEP GEFS mudou a partir de 12 UTC em 14 de 

fevereiro de 2012. Assim como no GEFS 2012 operacional, a segunda geração é executada na 

resolução T254L42 (espaçamento de aproximadamente 56 km ou 1/2° e, 42 níveis verticais) 

para a janela de previsão de 8 dias. Até 20 de fevereiro de 2011, as condições iniciais de 

controle foram geradas pela reanálise do CFSR (Saha et al. 2010) com o sistema de 

assimilação chamado Gridpoint Statistical Interpolation (GSI) de Kleist et al. (2009). O GSI 

foi desenvolvido no NCEP como parte de um esforço para criar um esquema de análise mais 

unificado, robusto e eficiente. O principal aspecto do GSI é que ele formula a análise no 

espaço de grade do modelo, o que permite mais flexibilidade na aplicação das covariâncias do 

erro do modelo e simplifica o uso de um único sistema de análise para uma ampla gama de 

aplicações, incluindo diferentes sistemas e domínios de modelagem global e regionais. De 20 

de fevereiro de 2011 a maio de 2012, as condições iniciais foram retiradas da análise 

operacional do GSI, computadas internamente em T574L64 (resolução horizontal de ~22 km 

e 64 níveis verticais). Depois de 22 de maio de 2012, o GSI foi atualizado para usar o 

Ensemble Kalman Filter (Hamill et al. 2011). As perturbações iniciais utilizadas tanto para o 

GEFS operacional quanto para o GEFS/Rv2 são geradas através da técnica de transformação 

de conjunto com reescalonamento regional, ou ―ETR‖ (Wei et al., 2008). São utilizados 81 

membros para gerar as perturbações da condição inicial nas previsões em tempo real. No 

entanto, apenas as 20 perturbações principais mais a condição inicial de controle foram usadas 

para inicializar as previsões operacionais de médio alcance.  

As previsões operacionais do GEFS de médio alcance são geradas a cada seis horas a 

partir das 00, 06, 12 e 18 condições iniciais da UTC. Em comparação, o GEFS/RV2 foi 

gerado apenas uma vez por dia, às 00 UTC, com apenas 10 membros de previsão perturbados 

e um controle. O ciclo de seis horas foi preservado, embora este usasse apenas os 10 membros 

perturbados em vez dos 80 usados em tempo real. Os dados do GEFS/Rv2 foram salvos em 

intervalos de 3 horas de 0 a 72 horas, e a cada 6 horas depois disso. 

Para este trabalho, foram coletadas saídas do GEFS operacional e do GEFS/Rv2 em 

uma janela de 7 dias de campos de vento zonal (u) e meridional (v) na superfície a cada 24 

horas. Foi avaliado o desempenho dos dois conjuntos de previsão durante os períodos de 
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ZCAS. Além desses campos, foram adquiridas algumas variáveis físicas atmosféricas do 

GEFS/RV2 para a avaliação das incertezas do modelo, detalhadas na Tabela 3. Esses 

conjuntos também foram obtidos a cada 24 horas, com exceção da precipitação, que foi 

acumulada em 6,12,18 e 00 horas para cada dia. Para cada dia, campos foram obtidos para 

uma janela de previsão 7 dias. Cabe ressaltar que um dos objetivos deste trabalho é avaliar a 

dispersão de previsões atmosféricas para a construção futura de um conjunto oceânico forçado 

por campos de previsões atmosféricas. Portanto, ênfase é dada na investigação de campos 

atmosféricos superficiais. Além dos campos de velocidade do vento em 10 m, umidade do ar 

em 2 m, precipitação, radiação de onda longa na superfície e pressão ao nível do mar, foram 

também coletados os campos de temperatura em 850 hPa e velocidade vertical em 850 hPa. 

Esses campos, apesar de não serem na superfície, são empregados em estudos de ZCAS e 

representam as principais feições da temperatura superficial e da convecção. 

 

Tabela 3. Variáveis físicas obtidas e as avaliadas, com suas respectivas unidades de medida.  

Variáveis obtidas 
Unidade de 

medida 
Variáveis avaliadas 

Unidade de 

medida 

Temperatura (850 hPa ) K Temperatura (850 hPa ) ºC 

Componente meridional do vento (10 

m) 
m/s 

Convergência do Fluxo de 

Umidade (superfície) 
g/kg.s 

Componente zonal do vento(10 m) m/s 

Umidade específica (2 m) kg/kg 

Velocidade vertical (850 hPa) Pa/s Velocidade vertical do vento Pa/s 

Radiação de onda longa W/m² Radiação de onda longa W/m² 

Pressão ao nível do mar Pa Pressão  ao nível do mar hPa 

Precipitação total acumulada mm/6hrs Precipitação mm/dia 

 

Na falta de um conjunto robusto de observações, foram empregados campos de 

análises atmosféricas criadas em 00 UTC do próprio GEFS como referência para investigação 

da qualidade das previsões, exceto para a precipitação. Na verdade, como o sistema do GEFS 

produz uma análise para cada membro do conjunto, o campo empregado para comparação das 

previsões foi a média das análises em 00 UTC, visto que esta é teoricamente a melhor 

representação da "verdade" das grandezas físicas (Kalnay, 2003). As análises ou reanálises 

são comumente empregadas em investigações de previsibilidade atmosférica, tendo em vista 

sua boa qualidade em geral (SAHA et al., 2014). Os dados de precipitação observados foram 

adquiridos do Global Precipitation Climatology Project (GPCP). O World Climate Research 

Programme (WCRP) estabeleceu o GPCP com o objetivo inicial de produzir estimativas de 
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precipitação mensal com uma resolução espacial de 2,5º x 2,5º por vários anos (WCRP, 

1986). Entretanto, o GPCP hoje produz campos diários. Esses campos são produzidos por um 

sistema de assimilação que combina dados observados in situ com dados de sensoriamento 

remoto (Adler et al., 2017).  

A Convergência do Fluxo de Umidade (CFU) foi calculada baseado em Banacos e 

Schultz (2005):   
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O termo I da Eq. 2 representa a advecção horizontal da umidade específica, enquanto 

o termo II da Eq. 2 denota o produto da umidade específica e da convergência horizontal da 

massa.  

Para facilitar o entendimento, os dados da média das análises em 00 UTC serão 

referidos como dados observados a partir desse ponto no texto. 

 

3.3 Métricas estatísticas 

 

(1) EM: é o cálculo da média das previsões que considera que a probabilidade de 

ocorrência será igual para todos os membros e em cada ponto de grade (Eq. 3); 

                                 
 

 
∑   
 
                                                                           (3) 

onde   é o valor simulado pelo modelo;   o número de membros do conjunto;   o indicativo 

do ponto de grade. 

(2) Erro médio (Viés): fornece uma medida do EM de primeira ordem nas previsões, 

e pode ser positivo, zero ou negativo. Um erro médio positivo denota superestimação, um 

negativo denota subestimação e um igual a zero denota a ausência de Viés (previsão é 

perfeita). O cálculo do Viés mede a média da diferença entre o EM e suas observações 

correspondentes (Eq. 4); 

 

     I                         II 
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∑ (     )
 
                                                                   (4) 

onde   é o dado observado.  

(3) RMSE: fornece uma indicação do ‗‘desvio médio‘‘ entre o valor da previsão e da 

observação em unidades reais. É calculado como a diferença média dos quadrados dos dados 

das observações e os previstos pelos modelos (Eq. 5). 

 

                                  √
 

 
∑ (     ) 
 
                                                           (5) 

 

(4) SPL: é o espalhamento do conjunto dado pelo desvio padrão dos membros em 

relação à média do conjunto (Eq. 6). 

 

                                 √
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                                                             (6) 

 

3.5 Metodologias de avaliação 

 

O presente trabalho avaliou o conjunto de previsões do GEFS/RV2 de maneira 

subjetiva e objetiva. A maneira subjetiva consistiu da análise de mapas comparando a 

previsão com a observação para uma janela de 7 dias do Evento 4 (Ev4) de ZCAS, 

determinado aleatoriamente.  

A avaliação objetiva foi realizada com base no HTR, Viés, média do RMSE das 

previsões determinísticas, RMSE do EM e SPL. Para a precipitação, ainda foram analisados 

dois índices estatísticos: Razão de Falso Alarme (FAR) e Probabilidade de Detecção (POD).  

 

(1) HTR: O espalhamento do conjunto é analisado pelo Histograma de Talagrand. 

Na geração deste tipo de histograma, os valores da previsão de cada membro são organizados 

em faixas de acordo com sua magnitude e em ordem crescente. N faixas são definidas, sendo 

N o número de membros do conjunto. O número de vezes que o valor da verificação, i.e., a 

observação, cai em cada um dos intervalos é contabilizado. Isso representa N + 1 faixas 

possíveis nas quais a observação poderia se encaixar, incluindo os dois extremos.  

Em um conjunto com dispersão perfeita, cada membro representa um cenário 

igualmente provável, de modo que a observação é igualmente provável que caia entre dois 

membros. Nesse caso, o diagrama obtém então uma distribuição na forma plana (Figura 8a). 
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O espalhamento insuficiente entre os membros é indicado por um conjunto com alta 

frequência em uma ou nas duas extremidades (Figuras 8b e 8c). Quando essa elevada 

distribuição se concentra na esquerda (direita) indica tendências positivas (negativas). Quando 

o conjunto de previsões apresenta um espalhamento excessivo, o diagrama ganha a forma de 

A, indicando que o espalhamento do sistema é muito grande e que as incertezas do sistema 

são maiores do que as condições reais (Figura 8d). 

(a)  (b)   

(c)  (d)  

Figura 8. Exemplos do formato que o Histograma de Talagrand (HTR) pode assumir. (a) Dispersão perfeita do 

conjunto. (b) e (c) Dispersão insuficiente do conjunto. (d) Dispersão excessiva do conjunto. 

 

A avaliação feita pelo HTR em relação ao grau de dispersão tende a ser apenas 

informação qualitativa. Portanto, o uso do espalhamento do conjunto pode oferecer uma 

informação quantitativa como uma medida de incerteza. 

 

(2) Discrepância RMSE e SPL: Usada para medir a confiabilidade do EM. O erro 

do RMSE do EM deve ser próximo à distância média dos membros individuais de sua média, 

ou seja, desvio padrão do conjunto (Buizza 1997; Stephenson e Doblas-Reyes, 2000). Se o 

RMSE for igual ao SPL, indica que o grau de dispersão do espalhamento do conjunto é 
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razoável e captura todas as incertezas. Quando o RMSE é superior ao SPL, indica insuficiente 

dispersão. Quando o RMSE é menor que o SPL, indica uma dispersão excessiva. 

 

(3) Índices estatísticos para precipitação: A avaliação da precipitação foi obtida 

por meio de uma previsão categorial (Wilks, 1995), onde o critério de acerto ou erro da 

previsão baseia-se na ocorrência ou não do evento de chuva. A comparação dos pares 

previsão/observação é feita através do resumo dos dados fornecido pela tabela de 

contingência (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Tabela de contingência onde: a – o modelo previu chuva e ocorreu no ponto de verificação; b – o 

modelo previu chuva no ponto e não ocorreu; c – o modelo não previu chuva no ponto e ocorreu; d – o modelo 

não previu chuva no ponto e não ocorreu. 

TABELA DE CONTIGÊNCIA 
OBSERVAÇÃO 

Chuva Não-chuva 

PREVISÃO 
Chuva a b 

Não-chuva c d 

 

A partir destas categorias foi calculado a Razão de Falso Alarme (RAF; Eq. 7) e a 

Probabilidade de Detecção (POD; Eq. 8). O RAF é a proporção de previsões de ocorrência de 

chuva as quais não ocorreram; quanto mais próximo for o valor de 1, pior é a previsão de 

chuva. O POD resulta no desempenho de detecção da chuva, ocorrendo melhor previsão 

quando o POD for igual a um. 

 

                                                              
 

   
                                                                     (7) 

 

 

                                                              
 

   
                                                                     (8) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Comparação GEFS e GEFS/Rv2 

 

O desempenho dos dois produtos do NCEP, o GEFS e o GEFS/Rv2 foram 

comparados para uma janela de previsão de 7 dias, nos eventos de ZCAS. Para isto, foram 

utilizados dados de vento meridional (V) e zonal (U), visto que eles possuem um maior 

impacto na geração de perturbações. Segundo Lima et al. (2019) as perturbações apenas no 

vento provocam um espalhamento do conjunto oceânico muito similar a aquele visto quando 

todos os forçantes são perturbados. Como o intuito deste trabalho é a geração de um futuro 

conjunto de previsões oceânicas através de perturbações atmosféricas, a comparação as 

previsões de velocidade do vento serão utilizadas como o critério de escolha do produto.  

Foram realizadas comparações entre o espalhamento dos membros, o EM e a 

observação para os dois conjuntos de previsões (ver Apêndice A).  O espalhamento do GEFS 

e do GEFS/Rv2 foi muito similar. Ainda, de maneira geral, houve grande semelhança entre as 

médias dos dois conjuntos, apesar de um possuir 20 membros e ou outro 10. Ambas as médias 

ficaram próximas das observações.  

A relação entre o RMSE e do SPL também foi analisada para cada um dos conjuntos. 

Os resultados estão sintetizados na Tabela 5.  

Para o vento zonal, o GEFS/Rv2 apresentou melhor desempenho que o GEFS. Cada 

dia dos 7 eventos de ZCAS foram avaliados com um total de 49 dias, considerando janelas de 

previsão diferentes. A média dos membros de cada conjunto foi comparada com a observação. 

Foi verificado que em 46,9% dos 49 dias avaliados, o GEFS apresentou um RMSE maior que 

o do GEFS/Rv2, 44,1%. Nos 10% restantes, os RMSEs dos dois conjuntos foram 

praticamente iguais. Similarmente, o espalhamento de cada conjunto foi avaliado 

considerando os mesmos 49 dias. O GEFS/Rv2 apresentou em 67,3% dos dias maiores 

valores de espalhamento que os do GEFS, 32,7%. Cabe ressaltar que o espalhamento aumenta 

de acordo com a janela de tempo da previsão. Ao final da previsão, o espalhamento atinge em 

média para os 7 eventos o valor de aproximadamente 2 m/s. Foi também avaliada a 

discrepância média para todos os 7 eventos em uma janela de 7 dias de previsão. Para isso, foi 

calculada a diferença entre o RMSE do EM e o SPL para todos os casos. Após essa diferença 

ser computada, foi tirada a média da discrepância de cada produto. O valor encontrado para o 

GEFS/Rv2 foi de 0,011 m/s e para o GEFS, 0,105 m/s.  
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O vento meridional foi analisado da mesma maneira que o vento zonal. O GEFS/Rv2 

apresentou em 53,1% dos 49 dias um RMSE do EM um pouco maior do que o do GEFS, 

46,9%. O espalhamento para o vento meridional foi maior em 71,5% dos dias no GEFS/Rv2 e 

em 26,4% no GEFS. Nos 2,1% restantes dos casos, os espalhamentos foram praticamente 

iguais para os dois produtos.  Já a discrepância média entre o RMSE e o SPL foi menor para o 

GEFS/Rv2 em relação ao GEFS, apresentando valores em torno de -0,008 m/s e 0,119m/s 

respectivamente. 

Em suma, a porcentagem dos dois conjuntos em que o RMSE do EM foi maior ficou 

muito próxima. Isso foi observado tanto para o vento meridional quanto para o vento zonal. 

Assim, isso indica que, para eventos de ZCAS, o GEFS e o GEFS/Rv2 possuem a mesma 

previsibilidade na janela de até 7 dias. 

 

 

 

Tabela 5. Valores percentuais do maior RMSE e SPL, e da diferença média entre eles para o GEFS e 

o GEFS/Rv2.  

 

 

 

Velocidade do vento zonal (U) Velocidade do vento meridional (V) 

GEFS/Rv2 GEFS GEFS/Rv2 GEFS 

> RMSE 44,9 % 46,9 % 53,1% 46,9 % 

> SPL 67,3 % 32,7% 71,5% 26,5 % 

RMSE - SPL 0,011 0,105 -0,008 0,119 

 

Porém, o espalhamento apresentou diferenças significativas entre os dois produtos. 

Na maioria dos casos, o SPL do GEFS/Rv2 foi maior que o do GEFS. Com a metade dos 

membros do conjunto de previsão, o GEFS/Rv2 produziu um espalhamento maior com um 

RMSE similar ao GEFS. Ainda, a discrepância média do RMSE do EM e do SPL foi menor 

para o GEFS/Rv2, atribuindo um grau de confiabilidade bom a este produto. Esse tipo de 

resultado foi também encontrado por Hou et al. (2008). Eles realizaram experimentos para 

desenvolver um esquema prático e efetivo de parametrização estocástica do GEFS. Eles 

concluíram que o esquema estocástico pode melhorar significativamente a previsão por 

conjuntos com maior dispersão e reduzidos erros sistemáticos na média do conjunto. Chang 

et. al (2017) verificaram o impacto de diferentes fórmulas de forçamento no vento em período 

de monções e tufões com intuito de avaliar a capacidade do sistema de previsão por 
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conjuntos. Eles diagnosticaram como mais vantajoso o uso de uma estratégia que aumenta a 

dispersão do conjunto e diminui a diferença entre o RMSE e o SPL médio.  

A Figura 9 exibe os HTR para U e V dos dois conjuntos de previsões. De maneira 

geral os histogramas apresentaram um espalhamento razoável. O histograma do GEFS/Rv2 

para o vento zonal apresentou um leve acúmulo na primeira coluna, indicando que o modelo 

está com tendência a superestimar alguns valores (Figura 9a). Já o HTR para o GEFS do 

vento meridional apresentou um acúmulo na última coluna, indicando que as observações 

estão maiores do que o previsto (Figura 9d). Os outros dois HTR (Figura 9b e 9c) 

apresentaram um formato de U suave, indicando que o espalhamento médio é menor que as 

incertezas atuais do modelo, com valores da observação caindo fora do espalhamento. De 

acordo com os resultados obtidos pelos histogramas, os dois produtos possuem uma 

similaridade nas incertezas, não sendo observado uma diferença clara entre eles. 

 

 

 

 

Figura 9. Histograma de Talagrand para velocidade do vento, sendo (a)velocidade zonal do GEFS/RV2; 

(b)velocidade meridional do GEFS/RV2; (c) velocidade zonal do GEFS; (d) velocidade meridional do GEFS. 
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Diante dos resultados expostos e levando em consideração que o GEFS/Rv2 possui 

um menor número de membros, o que lhe confere um menor custo computacional, o mesmo 

apresentou um melhor desempenho do que o GEFS. Segundo Hamill et al. (2017) as 

mudanças recentes no procedimento de assimilação de dados e na rede de observação ao 

longo do tempo, tornaram as previsões mais recentes do GEFS geralmente mais precisas do 

que as previsões anteriores.  Hamill et. al (2013) descreveu o GEFS/Rv2 demonstrando uma 

variedade de usos desse conjunto de previsões, como o pós-processamento estatístico de 

previsões de precipitação, a inicialização de novas previsões regionais e o diagnóstico da 

previsibilidade de fenômenos incomuns. Sendo assim, o GEFS/Rv2 foi o produto escolhido 

para as análises dos conjuntos atmosféricos seguintes. 

 

4.2 Temperatura em 850 hPa 

 

4.2.1 Análise objetiva 

 

A Figura 10 apresenta o Histograma de Talagrand para a temperatura em 850 hPa. O 

HTR apresentou uma clara preponderância na primeira coluna com uma frequência de 37% 

das observações totais menores do que os valores previstos. Isso indica que o espalhamento 

médio do conjunto é menor do que a incerteza atual do modelo. A Tabela B1 contendo o Viés 

está no Apêndice B. O Viés variou de -0,92 a 0,77 ºC, com cerca de 70% dos valores 

positivos, indicando que as observações estão menores do que o previsto pelo EM. Tanto o 

Viés quanto o HTR demonstram que há uma superestimativa do modelo para a temperatura 

nos eventos de ZCAS.  
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Figura 10. Histograma de Talagrand para temperatura em 850 hPa. 

 

A Figura 11 mostra o comportamento do RMSE do EM, da média do RMSE dos 

membros e do SPL. A média do RMSE das previsões dos membros é sempre maior que o 

RMSE do EM para todos os casos de ZCAS. Este resultado é consistente com Murphy (1988) 

e Tracton e Kalnay (1993). Foi constatado que um conjunto de previsões apresenta um melhor 

desempenho do que os membros individualmente, i.e., previsões probabilísticas com um 

conjunto de previsões determinísticas oferecem um ganho de previsibilidade. 

Os RMSEs encontrados para Ev1, Ev2 e Ev3 variaram de 0,53 a 0,96 ºC (Figura 

11a); 0,59 a 1,17ºC (Figura 11b) e 0,57 a 0,80ºC (Figura 11c), respectivamente. Baixos 

valores de RMSE atribuem um grau de elevada confiabilidade das previsões de temperatura 

em 850 hPa; assim como a baixa discrepância encontrada entre os RMSE e o SPL de todas as 

previsões. Esses resultados são coerentes com Buizza et al. (2005), onde foi mostrado que 

para um sistema de previsão por conjuntos ser confiável, a discrepância entre o RMSE e o 

SPL deve ser baixa. O resultado aqui obtido evidencia um razoável grau de dispersão e 

possível captura de todas as incertezas do modelo.  
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(a)  (b)  (c)  

(d)  (e)  

(f)  (g)  

Figura 11. Comparação da temperatura em 850 hPa  (ºC) para os sete eventos de ZCAS do SPL (linha azul), 

média dos RMSEs dos membros de previsão (linha vermelha) e RMSE do EM (linha preta). (a) Ev1; (b)Ev2; 

(c)Ev3a; (d)Ev3b; (e)Ev4; (f)Ev5a e (g)Ev5b. 

 

O Ev3b apresentou um pico anormal do RMSE no terceiro dia de previsão (Figura 

11d). Esse comportamento pode ser explicado pelo fato do modelo ter falhado na previsão da 

manutenção da ZCAS na região continental e da cobertura de nuvens associada. O modelo no 

terceiro dia de previsão do Ev3b produziu padrão de radiação de onda longa baixo na 

Amazônia, alto na região centro-oeste e sudeste e alto novamente na região oceânica 

dominada pela ZCAS (Figura 12a). Esse padrão está de acordo com as observações. 

Entretanto, os valores nessas regiões foram superestimados. Enquanto o modelo apresentou 

valores que variaram entre 140 a 180 W/m²; 200 a 250 W/m² e 120 a 180 W/m² para a 

Amazônia, região centro-oeste e sudeste e região oceânica respectivamente, a observação 
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esteve em torno de 100 a 150 W/m², 120 a 180 W/m² e 100 a 150 W/m². Isso provocou um 

aumento significativo de temperatura em 850 hPa que não foi observado (Figura 12b). O Ev4 

obteve um considerável aumento do RMSE e da discrepância entre o SPL e RMSE após o 

quarto dia de previsão (Figura 11e) e o Ev5b aumentou cerca de 60% o RMSE a partir do 

quinto dia de previsão (Figura 11g). É sugerido que esses comportamentos do Ev4 e Ev5 

mencionados anteriormente sejam similares ao observado no terceiro dia de previsão do Ev3b.  

Pela análise do RMSE, para todos os eventos, o prazo de 24 horas apresenta valores 

menores contra o de 168 horas o que confere melhor desempenho. Comportamento similar 

também foi encontrado para o  SPL. Esse resultado é coerente com Barker (1991) e Machado 

et al. (2004), atestando que quanto maior o espalhamento do conjunto, maior é o intervalo de 

soluções possíveis, mas menor é o nível de confiabilidade da previsão. Neste caso, quanto 

maior a janela de previsão, menor a confiabilidade do modelo.  

 

(a)  

(b)  

Figura 12. Terceiro dia de previsão do GEFS/Rv2 correspondente ao dia 12/12/2017 do Ev3b para (a) radiação 

de onda longa emergente no topo da atmosfera e (b) temperatura em 850 hPa. 

 

Buizza et al. (2008) investigaram o uso de vetores singulares, um conjunto de 

análises e uma combinação dos dois tipos de perturbações no sistema de previsão de 
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conjuntos operacionais do ECMWF. Eles encontraram valores de temperatura em 850 hPa  no 

Hemisfério Norte variando de 0,5º a 3º K e nos trópicos de 0,45 a 1,05 K, e consideraram 

como uma baixa discrepância valores em cerca de 0,5 K.  Machado et al. (2004) avaliaram o 

impacto da utilização de previsões defasadas nas previsões de tempo por conjunto 

operacionais do CPTEC do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os valores 

encontrados do RMSE para temperatura em 850 hPa  no Hemisfério Sul variaram entre 1,5 a 

4 K, com discrepância entre RMSE SPL de cerca de 1,5 a 2 K e para o Hemisfério Norte de 

1,5 a 3,5 K. Em comparação a este estudo, os valores encontrados para o RMSE do 

GEFS/RV2 na ZCAS são menores comparados aos encontrados pelo CPTEC/INPE na região 

do HS.  

De maneira geral, o SPL e o RMSE apresentam um comportamento crescente 

similar, com boas proximidades entre seus valores - mesmo que o SPL em grande parte 

apresente valores um pouco inferiores, indicando uma insuficiente dispersão. O modelo 

GEFS/RV2 se mostrou confiável para a previsão da temperatura em 850 hPa nos eventos de 

ZCAS, especialmente nos primeiros 4 dias, com uma tendência a superestimativa dos valores 

associada a uma deficiência na produção de nuvens profundas. 

 

4.2.2 Análise subjetiva 

 

A Figura 13 exibe os campos da temperatura em 850 hPa  para a previsão e a 

observação em uma janela de 7 dias para o Ev4. Há uma boa representação espacial e 

temporal. Nota-se uma boa concordância da temperatura com a observação em todo o 

domínio. Apenas no terceiro dia de previsão há uma maior diferença entre os campos, com 

uma subestimativa do modelo na região oeste do Nordeste e leste do Centro-oeste. Chama a 

atenção a capacidade do modelo prever a penetração de uma frente fria no Sul do Brasil na 

janela de 7 dias. É possível concluir que o GEFS/RV2 apresentou um bom desempenho e 

confiabilidade na previsão da temperatura para este evento de ZCAS.  
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(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  
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(f)  

(g)  

Figura 13. Mapas de previsão do GEFS/Rv2 (esquerda) e observação (direita) da Temperatura em 850 hPa  (ºC) 

compreendendo a METAREA V para a previsão de até 7 dias do Ev4 (04/01/2018 a 10/01/2018). (a) 24 horas; 

(b) 48 horas; (c) 72 horas; (d) 96 horas; (e) 120 horas;(f) 144 horas; (g) 168 horas. 

 

4.3 Precipitação Acumulada 

 

4.3.1 Análise objetiva 

 

A Figura 14 retrata o HTR da precipitação com um exacerbado acúmulo na primeira 

coluna, alcançando cerca de 70% da frequência total das observações. Fica evidente que o 

espalhamento médio é muito menor do que a incerteza atual do GEFS/Rv2. O Viés apresentou 

valores que variam entre -3,07 a 9,54 mm/dia, onde 90% do total foram positivos (ver Tabela 

B2 do Apêndice B). Tanto o HTR quanto o Viés apontam para uma superestimação do 

modelo, i. e., as observações do GPCP estão menores do que o previsto.  
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Figura 14. Histograma de Talagrand para precipitação acumulada em 24 horas. 

 

O RMSE do EM foi menor do que a média dos RMSE dos membros para todos os 

casos, associando um maior erro a uma previsão determinística. O RMSE EM variou em 

média de 3 a 14 mm/dia para os 7 casos de ZCAS (Figura 15).  

Para todos os eventos, com exceção do Ev2, o SPL não apresentou grandes 

alterações com a janela de previsão - sugerindo que houve pouca divergência entre os 

membros, e o RMSE teve um comportamento decrescente. Apenas no Ev2, o SPL e o RMSE 

apresentaram um comportamento esperado, e cresceram com o tempo. Essa predominância de 

comportamento atípico pode sugerir que as condições iniciais do modelo possuem grandes 

erros no perfil vertical de temperatura e/ou umidade ou que a parametrização de convecção 

profunda não esteja adequadamente ajustada para a região. Durante a ZCAS há precipitação 

intensa, e essa não é bem capturada, gerando altos RMSEs. À medida que esse fenômeno se 

dissipa, o RMSE tende também a diminuir.  A discrepância entre o RMSE e SPL de maneira 

geral foi baixa, eles apresentaram uma boa aproximação e comportamento similar. Isso agrega 

confiabilidade a previsão do modelo.  
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(a) (b) (c)   

(d) (e)  

(f) (g)   

Figura 15. Comparação da precipitação acumulada (mm/dia) para os sete eventos de ZCAS do SPL (linha azul), 

média dos RMSEs dos membros de previsão (linha vermelha) e RMSE do EM (linha preta). (a) Ev1; (b)Ev2; 

(c)Ev3a; (d)Ev3b; (e)Ev4; (f)Ev5a e (g)Ev5b. 

 

Em adição, foram analisados dois índices estatísticos para avaliação do desempenho 

da previsão por conjunto da precipitação acumulada, nomeadamente a probabilidade de 

detecção da precipitação (POD) e a razão de alarme falso (FAR) para o limiar de 1,0 mm. A 

Tabela 5 sumariza os índices para os sete casos de ZCAS. 

O FAR apresentou valores relativamente baixos (0,12 a 0,28), indicando que a 

proporção de previsões de ocorrência de chuva que não ocorreram é baixa, i. e., durante os 

eventos em que a precipitação foi prevista, o risco de alarme falso foi pequeno.  

O POD apresentou valores próximos a 1 (0,97-0,99) mostrando um bom desempenho 

do GEFS/Rv2 na detecção da chuva, i. e., quando ocorreu chuva o modelo previu.  
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Tabela 5. Índices estatísticos da precipitação acumulada de Razão de Falso Alarme (FAR) e Probabilidade de 

Detecção (POD). 

Índice Ev1 Ev2 Ev3a Ev3b Ev4 Ev5a Ev5b 

FAR 0,23 0,21 0,12 0,28 0,23 0,19 0,12 

POD 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,98 0,99 

 

Diante disso, o modelo apresentou uma confiabilidade razoável para a precipitação. 

Apesar de possuir altos valores associados aos RMSEs e uma superestimação do modelo em 

relação a observação, o conjunto teve uma confiabilidade agregada devido à baixa 

discrepância entre o RMSE e SPL e apresentou bons índices estatísticos. O conjunto dos 

membros do GEFS/RV2 deveriam adquirir valores inferiores para que pudessem capturar a 

magnitude correta da observação. Não houve uma janela de tempo mais adequada para 

previsão, visto que, no geral, os RMSEs e o SPL não sofrem grandes alterações. 

 

4.3.2 Análise subjetiva 

 

De acordo com o campo de precipitação acumulada da Figura 16, é possível observar 

a ZCAS estabelecida na sua orientação clássica (noroeste-sudeste). A RSB e o oceano 

adjacente apresentam núcleos de precipitação intensa, chegando a mais de 40mm/dia como 

observado em 24horas (Figura 16a). A grande convergência de umidade juntamente com os 

movimentos verticais ascendentes leva condições favoráveis para a intensa precipitação sobre 

essas áreas. 

O campo de precipitação do GEFS/RV2 apresentou uma distribuição espacial com 

uma boa representação, porém, com área relativamente maior do que a observada. O modelo 

superestimou a precipitação em geral, como, por exemplo, para 48 horas onde houve uma 

previsão de mais de 40 mm/dia (18º S e 40º W) e na observação do GPCP os valores ficaram 

em torno de 5 e 20mm/dia. Até as 120 h de previsão, é notório identificar a assinatura da 

ZCAS, não sendo possível após esse prazo, determinar ao certo sua localização. São 

observados também alguns focos de precipitação intensa que ou não ocorreram, ou ocorreram 

em uma localidade diferente, como por exemplo para 48, 120 e 144 horas (Figura 16b, 16e e 

16f, respectivamente). Em suma, analisando os campos de precipitação acumulada, até o 

quinto dia pode-se ter uma previsão correspondente a observação, porém, com uma tendência 

a superestimar do modelo. 
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(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  
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(f)  

(g)  

Figura 16. Mapas de previsão do GEFS/Rv2 (esquerda) e observação (direita) da precipitação acumulada 

(mm/dia) compreendendo a METAREA V para a previsão de até 7 dias do Ev4 (04/01/2018 a 10/01/2018). (a) 

24 horas; (b) 48 horas; (c) 72 horas; (d) 96 horas; (e) 120 horas;(f) 144 horas; (g) 168 horas. 

 

4.4. Radiação de onda longa emergente 

 

4.4.1 Análise objetiva 

 

De acordo com o histograma da Figura 17., é possível observar uma alta frequência 

na primeira coluna (cerca de 35%). Isso retrata a superestimação do modelo em relação as 

observações, i.e., as previsões estão maiores do que as observações. Para a ROL, quanto 

menor os valores, maior a profundidade das nuvens, maior é a precipitação e maior é a 

intensidade da ZCAS. O Viés variou de -22,44 a 38,86 W/m² com 67% do total positivo (ver 

Tabela B3 do Apêndice B). O erro médio concordou com o HTR, expressando assim que o 

espalhamento médio do conjunto é menor do que a incerteza atual do modelo.  
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Figura 17. Histograma de Talagrand para radiação de onda longa emergente (W/m²). 

 

A Figura 18 sumariza os resultados encontrados para a raiz quadrada do erro 

quadrático médio e o espalhamento da ROL. Como já esperado, a média do RMSE dos 

membros foi maior que o RMSE do EM, exprimindo a melhor capacidade da previsão 

probabilística. O SPL aumentou em todos os casos ao longo do tempo de 7 dias de previsão. 

O RMSE não apresentou um padrão claro, exibindo uma oscilação que varia de 20 a 50 W/m². 

Comparado aos valores encontrados para ROL, os RMSEs estão relativamente altos, 

chegando a cerca de 20% do valor observado.  O SPL mantém no geral, seus valores abaixo 

do RMSE nos primeiros dias. Isto corrobora com o HTR e o Viés, expressando uma 

insuficiente dispersão.  A partir do quinto dia de previsão é notado que o SPL supera o RMSE 

(com exceção do Ev5a), o que indica uma dispersão excessiva do conjunto. A discrepância 

dessas medidas na maioria dos casos foi grande, não apresentando um padrão, mas com 

variabilidade limitada na janela de tempo. Como os valores dos erros associados à 

precipitação foram elevados, é esperado que os valores médios de ROL também apontem 

grandes erros. 
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(a)  (b) (c)

(d) (e)  

(f) (g)  

Figura 18. Comparação da radiação de onda longa emergente (W/m²) para os sete eventos de ZCAS do SPL 

(linha azul), média dos RMSEs dos membros de previsão (linha vermelha) e RMSE do EM (linha preta). (a) 

Ev1; (b)Ev2; (c)Ev3a; (d)Ev3b; (e)Ev4; (f)Ev5a e (g)Ev5b. 

 

Sendo assim, é possível sugerir que a confiabilidade do GEFS/RV2 para previsão de 

ROL emergente é baixa. O espalhamento não captura todas as incertezas, o modelo tende a 

superestimar os valores, e os RMSE encontrados são relativamente altos. Porém, o conjunto 

de previsões apresenta um desempenho melhor que a previsão determinística, sendo mais 

indicado para as previsões da ZCAS. 
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4.4.2 Análise subjetiva 

 

A Figura 19 exibe a comparação entre o campo médio de radiação de onda longa 

emergente no topo da atmosfera previsto e o observado para sete dias. As regiões com 

ausência de nuvens emitem mais ROL para o espaço. Isto ocorre porque segundo a  Lei de 

Stefan-Boltzmann, a energia total radiada por unidade de área superficial na unidade de tempo 

é diretamente proporcional à quarta potência da sua temperatura termodinâmica. 

Temperaturas maiores advindas da superfície emitem muito mais radiação que o topo frio das 

nuvens. Regiões onde a ZCAS está atuante, portanto, apresentam valores inferiores a 230 

W/m²  na orientação NW-SE. 

(a)  

(b)  

(c)  
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(d)  

(e)  

(f)  

(g)  

Figura 19. Mapas de previsão do GEFS/Rv2 (esquerda) e observação (direita) da radiação de onda longa 

emergente (W/m²) compreendendo a METAREA V para a previsão de até 7 dias do Ev4 (04/01/2018 a 

10/01/2018). (a) 24 horas; (b) 48 horas; (c) 72 horas; (d) 96 horas; (e) 120 horas;(f) 144 horas; (g) 168 horas. 

 

O campo médio de ROL emergente observado apresentou características espaciais 

semelhantes ao previsto pelo GEFS/RV2 para toda a janela temporal. É possível notar 

facilmente a assinatura da ZCAS, com valores menores que 250 W/m². Porém, o modelo 

superestimou os valores observados, i. e., a ZCAS apresentou uma maior intensidade do que a 
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prevista. Não foram notadas diferenças relevantes entre todas as horas analisadas, o que indica 

não haver uma janela de previsão indicada dentro do período de 7 dias. 

 

4.5 Pressão ao nível do mar 

 

4.5.1 Análise objetiva 

 

O HTR para o campo de pressão reduzida ao nível do mar apresentou uma 

distribuição com uma forma plana e homogênea, onde não houve um excesso considerável em 

nenhuma coluna (Figura 20. Um histograma plano indica razoável grau de dispersão do 

sistema. Os valores do Viés oscilaram de -2,39 a 0,85 hPa com 55% dos valores totais 

negativos (ver Tabela B4 do Apêndice B). O leve aumento das colunas do HTR nas posições 

10, 11 e 12 pode ser explicado pelas maiores magnitudes associadas ao Viés negativo. 

 

 

Figura 20. Histograma de Talagrand para pressão reduzida ao nível do mar. 

 

A Figura 21 apresenta os valores da média do RMSE, do RMSE do EM e do SPL 

para a pressão. A previsão probabilística mostrou-se mais eficaz do que a determinística, visto 

que a média do RMSE das previsões dos membros foi maior que o RMSE do EM para todos 

os casos de ZCAS.  Os valores de RMSE para Ev1, Ev2, Ev3a, Ev3b e Ev5b variaram de 0,4 

a 1,6 hPa ; 0,4 a 1,4 hPa ; 0,4 a 1,2 hPa ; 0,3 a 1,1 hPa  e 0,6 a 1,2 hPa , respectivamente. 

Esses valores foram baixos quando comparados aos Ev4 e Ev5a, com valores variando entre 
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0,6 a 2 hPa  e 0,5 a 2,5 hPa. Para estes dois eventos foi observado um pico do RMSE após o 

quinto dia de previsão.  

A discrepância entre o RMSE e o SPL foi baixa para todos os eventos, com exceção 

do Ev3b na previsão de 168 horas (1,2 hPa), agregando confiabilidade ao modelo. Em todos 

os casos, exceto o Ev3b, o SPL e o RMSE apresentaram um crescimento quando comparada a 

previsão de 24 horas com a de 168 horas. No Ev3b houve uma diminuição do RMSE ao longo 

do tempo. O aumento do espalhamento, juntamente com uma ligeira diminuição do RMSE 

das previsões, indica que a inclusão das condições iniciais do modelo contribui para tornar as 

previsões por conjunto do GEFS/Rv2 mais balanceadas, ou seja, ajudam a diminuir a 

subdispersão do sistema.  

(a) (b) (c)  

(d) (e)  

(f) (g)  

Figura 21. Comparação da pressão ao nível do mar (hPa) para os sete eventos de ZCAS do SPL (linha azul), 

média dos RMSEs dos membros de previsão (linha vermelha) e RMSE do EM (linha preta). (a) Ev1; (b)Ev2; 

(c)Ev3a; (d)Ev3b; (e)Ev4; (f)Ev5a e (g)Ev5b. 
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Machado et al. (2004) avaliando o conjunto de previsões do CPTEC/INPE, 

encontraram o campo de pressão ao nível do mar no Hemisfério Sul um RMSE variando de 2 

a 10 hPa ao longo de 7 dias de previsão. Comparativamente, os valores encontrados nesse 

estudo para o RMSE foram inferiores, variando de 0,4 a 2,5 hPa. 

Os baixos valores para RMSE indicam uma boa confiabilidade do modelo para até o 

5º dia de previsão, quando então os valores aumentam. Essa confiabilidade é proporcional a 

janela de previsão. A baixa discrepância também corrobora com essa afirmação, indicando 

um grau de dispersão razoável e a captura das incertezas. Como não há uma dominância de 

maior valor do RMSE e SPL, i. e., ora um está maior, ora menor; o modelo acaba oscilando 

entre dispersões excessivas e insuficientes. Assim, o GEFS/RV2 para o campo de pressão ao 

nível do mar possui um espalhamento médio similar as incertezas do modelo com um bom 

grau de dispersão . 

 

4.5.2 Análise subjetiva 

 

A Figura 22 exibe os campos médios de pressão ao nível do mar para a previsão do 

Ev4 e a observação em uma janela de 7 dias. Até as 96 horas os campos apresentaram uma 

ótima representação, tanto espacialmente, quanto em termos de magnitude. Após esse 

período, é possível notar algumas diferenças entre as isóbaras dos dois campos. Porém, de 

maneira geral, o GEFS/RV2 apresentou um bom desempenho e confiabilidade na previsão da 

pressão para este evento de ZCAS. 

 

 

(a)  
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(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  
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(g)  

Figura 22. Mapas de previsão do GEFS/Rv2 (esquerda) e observação (direita) da Pressão ao nível do mar (hPa) 

compreendendo a METAREA V para a previsão de até 7 dias do Ev4 (04/01/2018 a 10/01/2018). (a) 24 horas; 

(b) 48 horas; (c) 72 horas; (d) 96 horas; (e) 120 horas;(f) 144 horas; (g) 168 horas. 

 

4.6 Convergência do fluxo de umidade superficial 

 

4.6.1 Análise objetiva 

 

A Figura 23 exibe o HTR para a convergência do fluxo de umidade superficial 

durante os eventos de ZCAS. Este histograma apresenta uma forma plana, indicando que o 

espalhamento médio é igual a incerteza do modelo.  O Viés varia de -0,40 a 2,3 x 10
-6

 g/kg.s, 

sendo 53% dos valores positivos (ver Tabela B5 do Apêndice B). Esses resultados retratam 

que o grau de dispersão do sistema é razoável. 

 

 

Figura 23. Histograma de Talagrand para convergência do fluxo de umidade superficial. 
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A Figura 24 sumariza a média do RMSE, o RMSE do EM e o SPL para o CFU 

superficial. O melhor desempenho do conjunto de previsões do CFU foi garantido com a 

média do RMSE dos membros maior do que o RMSE do EM para todos os eventos. A 

diferença dessas duas medidas foi a maior encontrada para este estudo. Isso pode ser 

explicado pelo fato do CFU utilizar de três previsões distintas: velocidade zonal (u), 

velocidade meridional (v) e umidade específica.  Então os valores encontrados podem sugerir 

um acúmulo de incertezas e capacidades dessas variáveis. 

O RMSE varia de 1,1 a 2 x           . Na previsão de 24 horas, o SPL é menor 

que o RMSE para todos os eventos, indicando uma dispersão insuficiente. Com 48 horas, o 

SPL e o RMSE apresentam valores muito próximos, indicando uma dispersão razoável, 

capturando grande parte das incertezas A partir das 96 horas, o SPL aumenta em relação ao 

RMSE, expressando uma dispersão excessiva do conjunto. Para 168 horas, os valores de SPL 

e RMSE são discrepantes em todos os eventos. 

 

 

(a) (b) (c)

(d)  (e)  
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(f) (g)  

Figura 24. Comparação da CFU (          ) para os sete eventos de ZCAS do SPL (linha azul), média dos 

RMSEs dos membros de previsão (linha vermelha) e RMSE do EM (linha preta). (a) Ev1; (b)Ev2; (c)Ev3a; 

(d)Ev3b; (e)Ev4; (f)Ev5a e (g)Ev5b. 

 

De maneira geral, o SPL aumenta em todos os eventos de ZCAS, diferentemente do 

RMSE, que não tem um padrão claro, oscilando entre valores altos e baixos. Essa falta de um 

padrão para o RMSE pode estar associada a própria atuação da ZCAS. Porém, os valores de 

RMSE e SPL estão relativamente próximos, sugerindo também que o conjunto é capaz de 

capturar as incertezas do modelo. De acordo com os resultados encontrados, é sugerido que o 

conjunto de previsão do CFU para esses casos de ZCAS apresenta uma boa confiabilidade, 

principalmente nas primeiras 96 horas e o GEFS/RV2 não apresenta uma tendência em sub ou 

superestimar os valores, mantendo-se imparcial. 

 

4.6.2 Análise subjetiva 

 

O campo previsto e observado da CFU superficial no Ev4 está retratado na Figura 

25. A ZCAS se estabelece onde há convergência de umidade em baixos níveis da troposfera 

(Nogués-Paegle e Mo, 1997). Neste evento, a assinatura dessa zona está evidente, 

principalmente nos primeiros dias de previsão, com uma intensa convergência no Oceano 

Atlântico Sudoeste com orientação NW-SE. A presença de convergência de umidade favorece 

a convecção e a liberação de calor latente, que contribui para produzir mais instabilidade na 

atmosfera. Através do aquecimento do oceano, tem-se mais evaporação e, consequentemente, 

maior fornecimento de umidade em baixos níveis para a zona de convergência. É possível 

observar que tanto ao norte quanto ao sul da zona de convergência, há ocorrência de 

divergência de umidade (representada por valores negativos) que junto com a subsidência 

observada no campo de velocidade vertical (Figura 28; representada por valores positivos) 

provoca a inibição da convecção sobre essas regiões. 
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O campo do CFU do modelo e da observação apresentaram uma boa representação 

espacial até 120 horas de previsão. Até as 72 horas de previsão foi notada uma boa 

correspondência da intensidade entre a previsão e a observação, indicado pela assinatura da 

ZCAS (banda intensa abaixo de 18º S). Também foi capturado a entrada de uma frente fria em 

72 horas ao sul do campo. Os valores do modelo tendem a subestimar um pouco os valores 

observados e não é competente em distinguir todas as feições. Porém, de modo geral, o 

GEFS/RV2 apresenta um bom desempenho na previsão da CFU para este evento. 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  
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(e)  

(f)  

(g)  

Figura 25. Mapas de previsão do GEFS/Rv2 (esquerda) e observação (direita) da CFU superficial (      

    ) compreendendo a METAREA V para a previsão de até 7 dias do Ev4 (04/01/2018 a 10/01/2018). (a) 24 

horas; (b) 48 horas; (c) 72 horas; (d) 96 horas; (e) 120 horas;(f) 144 horas; (g) 168 horas. 

 

4.7 Velocidade vertical do vento em 850 hPa 

 

4.7.1 Análise objetiva 

 

A Figura 26 mostra o histograma para a velocidade vertical do vento do sistema 

GEFS/RV2.De acordo com o HTR o modelo está subestimando a observação, com os valores 

da última coluna chegando a cerca de 35%. Porém, de acordo com o Viés, ocorre o contrário. 

O Viés varia de -0,02 a 0,05 Pa/s, com cerca de 70% dos valores positivos (ver Tabela B6 do 

Apêndice B). Segundo o Viés, os valores da observação estão menores do que a previsão. 

Essa diferença de interpretação pode estar associada a alta frequência de valores pequenos e 
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nulos do Viés, ±0,01. Como o histograma leva em consideração todos os membros do 

conjunto, é possível que as observações sempre superem as previsões. Porém, como o Viés 

está relacionado ao EM e os valores da velocidade vertical são pequenos, essas diferenças 

podem ser superadas pela previsão. Sendo assim, mesmo possuindo um acúmulo na última 

coluna, e o Viés indicando um resultado oposto, é possível sugerir que o espalhamento médio 

é próximo a incerteza do modelo. 

 

Figura 26. Histograma de Talagrand para velocidade vertical do vento em 850 hPa. 

 

A média do RMSE dos membros do conjunto de previsão da velocidade vertical 

superou o RMSE do EM, assim como para todas as variáveis analisadas neste trabalho. A 

Figura 27 expressa esses resultados.  

O RMSE variou de 0,1 a 0,2 Pa/s, não apresentando um padrão muito claro. Porém, 

se manteve de certa forma constante, com algumas oscilações. Não foi observado nenhum 

aumento relevante do RMSE. Para todos os casos o SPL aumenta (exceção do Ev1), e 

geralmente supera o RMSE indicando uma dispersão excessiva do conjunto. A discrepância 

entre RMSE e SPL de maneira geral foi baixa. Por não apresentar um padrão claro, pode ser 

sugerido que o modelo apresenta uma boa confiabilidade para toda a janela de 7 dias de 

previsão. 
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(a) (b) (c)  

(d) (e)  

(f) (g)  

Figura 27. Comparação da Velocidade vertical do vento em 850 hPa  (Pa/s)  para os sete eventos de ZCAS do 

SPL (linha azul), média dos RMSEs dos membros de previsão (linha vermelha) e RMSE do EM (linha preta). (a) 

Ev1; (b)Ev2; (c)Ev3a; (d)Ev3b; (e)Ev4; (f)Ev5a e (g)Ev5b. 

 

4.7.2 Análise subjetiva 

 

A Figura 28 evidencia a velocidade vertical do vento em 850 hPa prevista e 

observada para uma janela de 7 dias do Ev4. As áreas com movimentos ascendentes, 

caracterizadas pelas velocidades negativas na região sudeste e oceano adjacente com 

orientação NW-SE, estão associadas a ZCAS. É possível constatar a ocorrência de uma 

subsidência compensatória ao sul e ao norte da ZCAS conforme Gandu e Dias (1998) e Nobre 

et al. (2002). 
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Em 24 e 48 horas de previsão, é possível notar a assinatura evidente da ZCAS e uma 

boa representação espacial com o modelo. Com 72 horas de previsão, o modelo conseguiu 

capturar a entrada de uma frente fria ao sul, que foi incorporada a ZCAS, revitalizando o 

campo até às 120 horas. Em termos de magnitude e intensidade, o modelo apresenta uma 

subestimação dos valores observados, ficando claro na discrepância de coloração dos mapas. 

Sendo assim, é sugerido que os campos médios de velocidade vertical apresentam uma 

confiabilidade de previsão de até 120 horas para este evento. 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  
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(e)  

(f)  

(g)  

Figura 28. Mapas de previsão do GEFS/Rv2 (esquerda) e observação (direita) da Velocidade vertical do vento 

em 850 hPa  (Pa/s) compreendendo a METAREA V para a previsão de até 7 dias do Ev4 (04/01/2018 a 

10/01/2018). (a) 24 horas; (b) 48 horas; (c) 72 horas; (d) 96 horas; (e) 120 horas;(f) 144 horas; (g) 168 horas. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Neste estudo foram investigadas as incertezas da previsão de curto-prazo do 

GEFS/Rv2 em sete casos de ZCAS. Para isso, o desempenho do GEFS operacional foi 

comparado ao do GEFS/Rv2 para determinar qual o conjunto que seria utilizado nas análises. 

Um dos objetivos deste trabalho é apoiar a geração de um conjunto de previsões oceânicas. 

Como foi constatado por Shu et al. (2011) e Lima et al. (2019), uma das maneiras de gerar 

esse conjunto oceânico é através da adição de perturbações aos forçantes atmosféricos, 

principalmente provenientes do vento. Cada membro do conjunto oceânico é então produzido 

por um membro do conjunto atmosférico. Por esse motivo, os dois produtos do GEFS foram 

comparados empregando a velocidade do vento zonal e meridional. O GEFS/Rv2 produziu 

um maior espalhamento e apresentou uma menor discrepância entre o RMSE e o SPL. 

Portanto, apresentou um melhor desempenho, visto que possui um menor número de 

membros e com isso um menor custo computacional. 

Para todas as variáveis analisadas em todos os casos de ZCAS, nos sete dias, a média 

dos RMSEs dos membros do conjunto foi maior que o RMSE do EM. Isto evidencia 

claramente que a técnica de previsão por conjuntos do GEFS/Rv2 é eficiente na melhoria da 

previsibilidade da ZCAS. Esses resultados são coerentes com Murphy (1988) e Tracton e 

Kalnay (1993) e mostram que a técnica de perturbação empregada no GEFS/Rv2 é exitosa. 

O modelo apresentou uma boa confiabilidade para a temperatura, pressão, 

convergência do fluxo de umidade e velocidade vertical do vento. A precipitação apresentou 

uma confiabilidade razoável, porém, com índices estatísticos de probabilidade de detecçao 

altos e razão de falso alarme baixos. Já para a radiação de onda longa, o modelo teve uma 

baixa confiabilidade, visto que o espalhamento não capturou todas as incertezas da previsão.  

As janelas de tempo de boa previsibilidade mais indicadas para as grandezas físicas 

deste estudo apresentaram variação. Para a temperatura e CFU foi sugerida uma janela nos 

primeiros 4 dias e para a pressão até o quinto dia. A precipitação, ROL e velocidade do vento 

vertical não apresentaram uma janela de tempo que fosse mais indicada para uma maior 

previsibilidade. 

Na temperatura, precipitação e ROL o modelo apresentou uma tendência de 

superestimar os valores em relação a observação. O conjunto dos membros do GEFS/RV2 

deveriam adquirir valores inferiores para que pudessem capturar a magnitude correta da 

observação. É sugerido que este modelo apresenta uma deficiência na produção de nuvens 

profundas.  
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Os campos médios de previsão e observação indicaram uma boa representação 

temporal e espacial de maneira geral. Foi possível notar a assinatura da ZCAS nos campos de 

ROL e precipitação. Até as 120 horas a velocidade vertical e o CFU também apresentaram 

uma boa representação e indícios da influência da ZCAS.  

Diante dos resultados obtidos neste trabalho, o GEFS/Rv2 apresenta uma boa 

previsibilidade na captura de eventos de ZCAS. A previsão deste evento é de extrema 

importância para a sociedade, visto que fornece informações importantes que podem prevenir 

prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Para o futuro, este conjunto de previsões será 

utilizado no apoio de uma geração de perturbações atmosféricas no conjunto de previsões 

oceânicas. Os resultados aqui mostrados, dão uma sugestão da caracterização do 

comportamento e tendência do modelo, das janelas de previsão de tempo mais indicadas e das 

magnitudes do RMSEs, SPLs e Viés para cada grandeza física. Assim, este estudo pode 

contribuir para a melhoria da previsibilidade de curto-prazo de modelos oceânicos no 

Atlântico Sul com o emprego das grandezas físicas previstas pelo GEFS/Rv2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

6. REFERÊNCIAS 

 

1. Adler, R.; Wang, J.; Sapiano, M. et al. (2017). Global Precipitation Climatology Project 

(GPCP) Climate Data Record (CDR), Version 1.3 (Daily). NOAA National Centers for 

Environmental Information. doi:10.7289  

2. Ambrizzi, T.; Ferraz, S. E. T. (2015). An objective criterion for determing the south atlantic 

convergence zone. Frontiers in Environmental Science, v. 3, p. 1–9. 

3. Andrade, L. S. (2007). Variabilidade decadal da Zona de Convergência Intertropical e sua 

influência na pluviosidade da região Norte do Brasil. 73 p. Dissertação (Mestrado em 

Meteorologia) - Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió. 

4. Ashrit, R.; Iyengar, G.; Sankar, S. et al. (2013). Performance of global ensemble forecasting 

system (GEFS) during monsoon 2012.  

5. Banacos P. C.; Schultz D. M. (2005).  The Use of Moisture Flux Convergence in Forecasting 

Convective Initiation: Historical and Operational Perspectives. FORECASTER‘S FORUM. 

American Meteorological Society. 

6. Barker, T. (1991). The relationship between spread and forecast error inextended-range 

forecast. J.Climate, v.4,n.7,p.733-742. 

7. Barreiro, M.; Chang, P.; Saravanan, R. (2002). Variability of the south america convergence 

zone simulated by and atmospheric general circulation model. Journal of Climate, v. 15, p. 

745–763. 

8. Barros, V.; Gonzales, M.; Liebmann, B.; Camilloni, I. (2000). Influence of the south atlantic 

convergence zone and south atlantic sea surface temperature on interannual summer rainfall 

variability southeastern south america. Theoretical and Applied Climatology, v. 67, p. 123–

133. 

9. Batista, N. N. M., Abreu, M. L. e Satyamurty, P. (1996) Validação da Versão Climática do 

MCGA CPTEC/COLA: Aspectos de Circulação sobre a América do Sul. Anais. IX 

Congresso Brasileiro de Meteorologia. Campos do Jordão.  

10. Beck V. C.; Yamasaki Y.; Härter F. R. (2015). The State of Art of Data Assimilation 

Methods. Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ. doi:10.11137 

11. Bolin, B.; Charney, J. (1951). Numerical Tendency Computations from the Barotropic 

Vorticity Equation. Tellus, 3: 248-257. doi:10.1111/j.2153-3490.1951.tb00807 

12. Brandão, R. S.; Fisch, G. F. (2008). A zona de convergência do Atlântico Sul e seus impa A 

zona de convergência do Atlântico Sul e seus impactos nas enchentes em áreas de risco em 



61 
 

Guaratinguetá - enchentes em áreas de risco em Guaratinguetá – SP. REVISTA 

BIOCIÊNCIAS, UNITAU. Volume 14, número 2. Disponível em: <periodicos.unitau.br>. 

13. Buizza, R. (2008). The value of probabilistic prediction. Atmosph. Sci. Lett., 9: 36-42. 

doi:10.1002/asl.170 

14. Buizza, R.; Leutbecher, M.; Isaksen, L. (2008), Potential use of an ensemble of analyses in 

the ECMWF Ensemble Prediction System. Q.J.R. Meteorol. Soc., 134: 2051-2066. 

doi:10.1002/qj.346 

15. Buizza, R.; Houtekamer, G.; Pellerin, Z. et al. (2005). A Comparison of the ECMWF, MSC, 

and NCEP Global Ensemble Prediction Systems. Mon. Wea. Rev., 133, 1076–1097, 

https://doi.org/10.1175/MWR2905.1 

16. Buizza, R. (1997). Potential forecast skill of ensemble prediction and spread and skill 

distributions of the ECMWF ensemble prediction system. Mon. Wea. Rev, v. 125, n. 1, p. 99-

119. 

17. Buizza, R.; Palmer, T. (1995). The Singular-Vector Structure of the Atmospheric Global 

Circulation. J. Atmos. Sci.. 52. 14341456. doi: 10.1175/1520-

0469(1995)052<1434:TSVSOT>2.0.CO. 

18. Buizza, R. (2006). ‗‘The ECMWF Ensemble Prediction System.‘‘ In: Predictability of 

Weather and Climate, por T. Palmer e R. Hagedorn, pp. 701. Cambridge University Pres. 

19. Bustamante, J. F. (2010) Previsão por Conjunto. III Workshop Latino-Americano em 

Modelagem de Tempo e Clima Utilizando o Modelo Regional Eta Aspectos Físicos e 

Numéricos. 

20. Calvetti L. (2011) Previsão hidrometeorológica probabilística na Bacia do Alto Iguaçu-PR 

com os modelos WRF e TopModel . Tese Apresentada ao Instituto de Astronomia, Geofísica 

e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. 

21. Carvalho, L. M. V.; Jones, C.; Liebmann, B. (2004). The South Atlantic convergence zone: 

intensity, form, persistence, relationships with intraseasonal to interannual activity and 

extreme rainfall. Journal of Climate, v. 17, p. 88-108.  

22. Casarin, D. P.; Kousky, V. E. (1986). Anomalias de precipitação no sul do Brasil e variações 

na circulação atmosférica, Revista Brasileira de Meteorologia, 1(2):83-90. 

23. Castro Filho, B. M.; Miranda, L. B. (1998). Physical oceanography of the western Atlantic 

continental shelf 10cated between 4°N and 34°S costal segment (4'W). In: Robinson, A R. & 

Brink, K. H. The Sea. Oxford, John Wiley & Sons., p.209-251. 

https://doi.org/10.1002/qj.346


62 
 

24. Chang, H. W.; Yen, C.C.; Lin, M. C.; Chu, C. H. (2017). Establishment and performance of 

the ocean wave ensemble forecast system at CWB. Journal of Marine Science and 

Technology, Vol. 25, No. 5, pp. 588-598. doi: 10.6119/JMST-017-0622-1 

25. Climanálise  (1996). Edição Comemorativa de 10 anos, CPTEC/INPE.  

26. Climatempo (2017). Disponível em: 

<https://www.climatempo.com.br/noticia/2017/11/17/como-a-zcas-se-forma—2964>. Acesso 

em: 25 abril de 2019. 

27. Correa, W. S. C.; Albuquerque, T. T. A. (2012). A influência da zona de convergência do 

atlântico sul nas precipitações intensas no mês de novembro de 2008 e suas consequências 

sobre o município de vitória/es. Revista geonorte, Edição Especial 2, V.1, N.5, p.796 – 806. 

28. Coutinho, M. M. (1999). Previsão por conjuntos utilizando perturbações baseadas em 

componentes principais. São José dos Campos. 136p. Dissertação (Mestrado em 

Meteorologia) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

29. CPETEC-INPE (2019). Disponível em: <https://www.cptec.inpe.br/>. Acesso em: 12 de 

janeiro de 2019. 

30. Cunningham, C. C.; Cavalcanti, I. F. A. (2006). Intraseasonal modes of variability aff ecting 

the south atlantic convergence zone. International Journal of Climatology, v. 26, p. 1165–

1180. 

31. Da Rocha, R.P.; Sugahara, S.; Silveira, R.B. (2004). Sea waves generated by extratropical 

cyclones in the South Atlantic Ocean: Hindcast and validation against altimeter data. Weather 

and Forecasting, v. 19, p. 398-410. 

32. Dee, D. P. et al. (2011). The ERA‐ Interim reanalysis: configuration and performance of the 

data assimilation system. Q.J.R. Meteorol. Soc., 137: 553-597. doi: 

http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00014.1 

33. Doyle, M. E.; Barros, V. R. (2002). Midsummer low-level circulation and precipitation in 

subtropical south america and related sea surface temperature anomalies in the south atlantic. 

Journal of Climate, v. 15, p. 3395–3410. 

34. Eckel, F.; Walters M. (1998). Calibrated probabilistic quantitative precipitation forecasts 

based on the mrf ensemble. Weather and Forecasting, 1132–1147. 

35. EM-DAT (2007). The OFDA/CRED International Disaster Database. Disponível em: 

<https://www.emdat.be/>. Acesso em: 02 de março de 2007. 

36. Epstein, E. S. (1969). Stochastic dynamic prediction, Tellus, 21:6, 739-759, DOI: 

10.3402/tellusa.v21i6.10143 

https://www.climatempo.com.br/noticia/2017/11/17/como-a-zcas-se-forma
https://www.climatempo.com.br/noticia/2017/11/17/como-a-zcas-se-forma
https://www.cptec.inpe.br/


63 
 

37. Escobar, G. C. J. ; Carvalho C. (2005). I: Situações meteorológicas associadas a episódios da 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). In: IX Congresso Argentino  de 

Meteorologia, Buenos Aires. 

38. Ferreira, N. J.; Sanches, M.; Dias, M. A. F. S. (2004). Composição da zona de convergência 

do atlântico sul em períodos de el niño e la niña. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 19, p. 

98–98. 

39. Fialho W. M. B. (2017). A importância do acoplamento oceano-atmosfera para a previsão da 

zona de convergência do atlântico sul. Dissertação de Mestrado do Curso de Pós-Graduação 

em Meteorologia: INPE, São José dos Campos. 

<http://urlib.net/8JMKD3MGP3W34P/3M8M9SS> 

40. Figueroa, S. N. (1997). Estudo dos sistemas de circulação de verão sobre a América do Sul e 

suas simulações com modelos numéricos. 181 p. Tese (Doutorado em Meteorologia) — 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos. 

41. Figueroa, S. N. et al. (2006). The impact of cumulus and radiation parameterization schemes 

on Southern Hemisphere summer climate simulated by CPTEC Atmospheric General 

Circulation Model. In Proceedings of (Vol. 8, pp. 1037-1040). 

42. Figueroa, S. N.; Satyamurty, P.; Dias, P. L. S. (1995). Simulations of the summer circulation 

over the south american region with an eta coordinate model. Journal of the Atmospheric 

Sciences, v. 52, p. 1573–1584. 

43. Fonseca, B. (2010). Estudo da previsibilidade de eventos severos sobre o sudeste da América 

do Sul com ênfase na região da serra do mar usando previsão de curto prazo por ensemble. 

Tese (Doutoramento em Meteorologia). São José dos Campos: Inpe. 

44. Gandu, A. W.; Dias, P. L. S. (1998). Impact of tropical heat sources on the south american 

tropospheric upper circulation and subsidence. Journal of Geophysical Research, v. 103, p. 

6001–6015. 

45. Gandu, A. W.; Geisler, J. E. (1991). A primitive equations model study of the efect of 

topography on the summer circulation over tropical south america, Journal of the atmospheric 

sciences, 48(16):1822-1836 

46. Glahn H.R.; Lowry D.A. (1972). The use of model output statistics (MOS) in objective 

weather forecasting. J. Appl. Meteor., 11, 1203-1211. 

47. Golçalves, J. P. C. (2015). Caracterização e variabilidade de situações sinóticas associadas a 

episódios de chuva intensa e chuva persistente durante a estação chuvosa na região sudeste do 

Brasil. Dissertação de Mestrado do Curso de Pós-Graduação em Meteorologia. INPE, São 

José dos Campos. Disponível em: < sid.inpe.br/mtc-m21b/2015/07.11.04.35>. 



64 
 

48. Grimm, A. M.; Silva Dias, P. L. (1995) Analysis of tropical-extratropical interactions with 

inuence functions of a barotropic model, Journal of the Atmospheric Sciences, 52(20):3538-

3555. 

49. Hamill, T. M., et al. (2013). NOAA's second-generation global medium-range ensemble 

reforecast data set. Bull Amer. Meteor. Soc., 94, 1553-1565.  

doi: http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00014.1 

50. Hamill, T. M.; Whitaker, J. S. (2011). What constrains spread growth in forecasts initialized 

from ensemble Kalman filters? Mon. Wea. Rev., 139, 117–131. 

51. Hamill, T. M.; Colucci, S. J. (1997). Verification of eta-rsm short-range ensemble forecasts. 

Monthly Weather Review, 1312–1327.  

52. Hamill, T. M.; Colucci, S. J. (1998). Evaluation of eta-rsm ensemble probabilistic 

precipitation forecasts. Monthly Weather Review, 711–724. 

53. Hamill, T. M. (2001). Interpretation of rank histograms for verifying ensemble forecasts. 

Mon. Wea. Rev., 129, 550-560. 

54. Hammil T. et al (2017). A Description of the 2nd-Generation NOAA Global Ensemble 

Reforecast Data Set produced by the NOAA Earth System Research Lab, Physical Sciences 

Division Boulder, Colorado USA under a US Department of Energy supercomputer grant. 

Contributors. 

55. Herdies, D. L.; Silva, A. D.; Dias, M. A. F. S.; Ferreira, R. N. (2002). Moisture budget of the 

bimodal pattern of the summer circulation over south america. Journal of Geophysical 

Research, v. 117, n. D20, p. 42–1–42–10. 

56. Hou, Yang W., (2008). Impact of a stochastic perturbation scheme on NCEP Global 

Ensemble Forecast System. 19th Conf. on Probability and Statistics in the Atmospheric 

Sciences, New Orleans, LA, Amer. Meteor. Soc., 1.1, https://ams. 

confex.com/ams/88Annual/techprogram/paper_134165.htm. 

57. Houtekamer, P.L. et al. (1996). A System Simulation Approach to Ensemble Prediction. Mon. 

Wea. Rev., 124, 1225–1242. https://doi.org/10.1175/1520-

0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2 

58. Huang, H.-J.; Vincent, D. G. (1985) Signicance of the south pacic convergence zone in 

energy conversions of the southern hemisphere during fgge, 10-27 january 1979, Monthly 

weather review, 113(8):1359-1371. 

59. Kalnay  E. et al. (2007). ‗‘4DVAR or ensemble Kalman filter?‘‘ Tellus: Vol. 59 p. 758-773. 

60. Kalnay, E. et al. (1996). The ncep/ncar 40-year reanalysis project. Bulletin of the American 

Meteorological Society, v. 77, p. 437–471.  

http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-12-00014.1
http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-12-00014.1
http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00014.1


65 
 

61. Kalnay, E.; Mo, K. C.; Paegle, J. (1986). Large-amplitude, short-scale stationary rossby 

waves in the southern hemisphere: Observations and mechanistic experiments to determine 

their origin, Journal of the atmospheric sciences, 43(3):252-275. 

62. Kalnay, E. (2003). Atmospheric Modeling, Data Assimilation and Predictability. Cambridge 

Press. pp. 364. 

63. Kleist, D. T. et al. (2009) Introduction of the GSI into the NCEP global data assimilation 

system. Weather and Forecasting, v. 24, n. 6, p. 1691-1705. 

64. Kodama, Y. M. (1992). Large-Scale Common Features of Subtropical Precipitation Zones 

(the Baiu Frontal Zone, the SPCZ, and the SACZ). Part I: Characteristic of Subtropical 

Frontal Zones. Journal Meteorological Society of Japan, v. 70, p. 813- 835.  

65. Kodama, Y. M. (1993). Large-scale common features of Subtropical Convergence Zones (the 

Baiu frontal zone, the SPCZ, and the SACZ). Part II: Conditions of the circulations for 

generating STCZs. Journal Meteorological Society of Japan, v. 71, p. 581-610.  

66. Kodama, Y. M. (1999). Roles Of The Atmospheric Heat Sources In Maintaining The 

Subtropical Convergence Zones: an aqua-planet GCM study. Journal Meteorological Sciety, 

v.56, p. 4032-4049.  

67. Krishnamurti, N. et al. (1999). Improved Weather and Seasonal Climate Forecasts From 

Multi-Model Superensemble. Science. 285. 1548-1550. 10.1126/science.285.5433.1548 

68. Krishnamurti, T. et al. (1973) Tropical east-west circulations during the northern winter, 

Journal of the Atmospheric Sciences, 30(5):780-787. 

69. Lewis, J.M. (2005). ‗‘Roots of Ensemble Forecasts.‘‘ Monthly Weather Review, 2005: Vol. 

133 p. 1865-1885. 

70. Liebmann, B.; Kiladis, G. N.; Marengo, J. A. et al. (1999). Submonthly convective variability 

over south america and south atlantic convergence zone. Journal of Climate, v. 12, p. 1877–

1891. 

71. Lima, L. N.; Pezzi  L. P.; Penny S. G.; Tanajura C. A. S. (2019). An investigation of ocean 

model uncertainties through ensemble forecast experiments in the Southwest Atlantic Ocean. 

Journal of Geophysical Research: Oceans, 124. https://doi.org/10.1029/2018JC013919 

72. Lorenz, E. N. (1972). Predictability: Does the Flap of a Butterfly‘s Wings in Brazil Set off a 

Tornado in Texas. American Association for the Advancement of Science. 

73. Lorenz, E.N. (1963) Deterministic Non-Periodic Flow. Journal of the Atmospheric Sciences, 

20, 130-141. 



66 
 

74. Machado, L. et al. (2010). Impacto da utilização de previsões defasadas no sistema de 

previsão de tempo por conjunto do CPTEC/INPE. Revista Brasileira de Meteorologia, 

v.25,n.1,54-69. 

75. Madden, R. A.; Julian, P. R. (1994). Observations of the 40-50 day tropical oscillation: a 

review. Monthly Weather Review, v. 122, p. 814–837. 

76. Marcelino, E. V. (2008). Desastres naturais e geotecnologias: conceitos básicos. - Caderno 

Didático nº 1. Santa Maria, RS: Inpe/MCT, 2008. v. 1, 40 p. (INPE-15208- PUD/193). 

77. Marcelino, E. V.; Goerl, R. F.; Rudorff, F. M. (2004). Distribuição espaço temporal de 

inundações bruscas em Santa Catarina (Período 1980- 2003). In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 

DE DESASTRES NATURAIS, 1., 2004. Florianópolis. Anais... Florianópolis: GEDN/UFSC, 

p. 554-564.  

78. Marcelino, E. V. et al. (2005). Impacto do Furacão Catarina sobre a região sul catarinense: 

monitoramento e avaliação pós-desastre. Geografia, v.30, n.3, p.559-582. 

79. Molteni, F. et al. (1996). The ECMWF ensemble prediction system: Methodology and 

validation. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., v. 122, n. 529, p. 73-119. 

80. Molteni, F.; Palmer, T.N. (1991). A real-time scheme for the prediction of forecast skill. Mon. 

Wea. Rev., v. 119, n. 2, p. 299-323. 

81. Murphy, J.M. (1988). The impact of the ensemble forecast on predictability. Q. J. R. 

Meteorol. Soc. v. 114, n. 480, p. 463-493. 

82. Ninomiya, K. (2007). Similarity and diff erence between the south atlantic convergence zone 

and the baiu frontal zone simulated by an agcm. Journal of the Meteorological Society of 

Japan, v. 85, p. 277–299. 

83. Nobre, P.; Malagutti, M.; Chaves, R. R.; Sanches, M. B. (2002). Modulações da zcas pelas 

temperaturas da superfície do mar no atlântico sudoeste. In: XII CONGRESSO 

BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 12., Foz do Iguaçú, PR, Brasil. Anais do XII 

Congresso Brasileiro de Meteorologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: SBMET, 2002. p. 3520–

3527.  

84. Nogués-Peagle, J.; Mo, K. C. (1997). Alternating wet and dry conditions over south america 

during summer. Monthly Weather Review, v. 125, p. 279–291. 

85. Palmer, T.; Hagedorn, R. (2006). Predictability of Weather and Climate. Cambridge: 

Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511617652 

86. Pinheiro, H.; Andrade, K., Moura, C. (2011). A maior catastrophe climatica do Brasil sob a 

visão operacional do CPTEC/INPE. IN: Anais do IV Simpósio Internacional de Climatologia, 

João Pessoa  – PB. 



67 
 

87. Quadro M. F. L.; Dias M. A. F.; Herdiesiii D. L.; Gonçalves L. G. G. (2012). Climatological 

analysis of the precipitation and umidity transport on the SACZ region using the new 

generation of reanalysis. Rev. bras. meteorol. vol.27 no.2 São Paulo. 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-77862012000200004>. 

88. Quadro, M. F. L. (1994). Estudos de episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS) sobre a América do Sul. 94 f. Dissertação (Mestrado em Meteorologia) - (INPE-

6341-TDI/593). São José dos Campos, SP.  

89. Quadro, M. F. L., Pezzi, L. P., Rosa, E. B. (2016). O Climanálise e o monitoramento da 

ZCAS nos últimos 30 anos. Climanálise – Edição Especial de 30 Anos. 

http://climanalise.cptec.inpe.br/%7Erclimanl/revista/pdf/30anos/quadroetal.pdf, Ano 04 – 

Número 01 – ISSN 1679-9747, p. 19-25. 

90. Robertson, A. W.; Mechoso, C. R. (2000) Interannual and interdecadal variability of the south 

atlantic convergence zone, Monthly weather review, 128(8):2947-2957. 

91. Saha, S. et al. (2010). The NCEP Climate Forecast System Reanalysis. Bull. Amer. Meteor. 

Soc., 91, 1015–1058,https://doi.org/10.1175/2010BAMS3001.1 

92. Saha, S. et al. (2014) The NCEP Climate Forecast System Version 2. J. Climate, 27, 2185-

2208. 

93. Sampaio G.; Dias P. L. S. (2014). Evolução dos modelos climáticos e de previsão de tempo e 

clima, REVISTA USP, São Paulo, n. 103, p. 41-54. 

94. Sanches, M. B., Silva Dias, M. A. F. (1996). Análise sinótica de verão: A influência da Zona 

de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). In: Anais do IX Congresso Brasileiro de 

Meteorologia, Campos do Jordão, v.1, P. 439-443. 

95. Sanches, M. B. (2002). Análise Sinótica da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 

Utilizando-se a Técnica de Composição. São José dos Campos. Dissertação (Mestrado em  

Meteorologia) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

96. Satyamurty, P.; Dos Santos, R. P.; Lems, M. A. M. (1980). On the stationary trough generated 

by the andes, Monthly Weather Review, 108(4):510-520. 

97. SDP (2018). Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural – Circulação Externa 

Superintendência de Desenvolvimento e Produção - SDP [Fevereiro 2018 / Número 90] 

Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/boletins-anp/Boletim_Mensal-

Producao_Petroleo_Gas_Natural/Boletim-Producao_fevereiro-2018.pdf >. 

98. Shi, W; Higgins, R. W.; Yarosh, E.; Kousky, V. E. (2000). The Annual Cycle and Variability 

of Precipitation in Brazil. NCEP/Climate Prediction Center Atlas No 9. 

https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2010BAMS3001.1
https://doi.org/10.1175/2010BAMS3001.1


68 
 

99. Shu Y. et al. (2011). Assimilating remote sensing and in situ observations into a coastal model 

of northern South China Sea using ensemble Kalman filter. Continental Shelf Research. 

100. Sinsky E. et. al. (2018). An Investigation of the Forecast Performance for Precipitation 

in the Extended Global Ensemble Forecast System (GEFS) Reforecast. Exhibit Hall 3 (ACC). 

Austin, Texas.  < https://ams.confex.com/ams/98Annual/webprogram/Paper327869.html>. 

101. Stephenson, D. B.; F. J. Doblas-Reyes (2000). Statistical methods for interpreting 

Monte Carlo ensemble forecasts. Tellus, 52A, 300–322.   

102. Streten, N. A. (1973). Some characteristic of satellite observed bands of persistent 

cloudiness over the Southern Hemisphere. Monthly Weather Review, v. 101, p. 486. 

103. Swinbank R. et al. (2016). The Tigge Project and its Achievements. American 

Meteorological Society. 

104. Talagrand, O.; Vautard, R.; Strauss B. (1997). Evaluation of probabilistic prediction 

systems. Proceedings, ECMWF Workshop on Predictability. 

105. Taljaard, J. (1972). The cloudbands of the south pacic and atlantic oceans, Met. 

Monogr, 13:189-92. 

106. Tanajura, C. (1996) Modeling and analysis of the South American summer climate, 

Tese de doutorado, University of Maryland at College Park, 164p. 

107. Tanajura, C. A. and Shukla, J. (2005) Modeling the efect of the andes on the south american 

summer climate, Rev. Bras. Meteor, 20(3):315-332. 

108. Teixeira, F.; Tanajura, C.; Toledo, E. (2002) An investigation of the sacz with extended 

simulations of the atmospheric model rams, Revista Brasileira de Meteorologia, 17(1):83-91. 

109. Toth Z.; Kalnay E. (1995). Ensemble forecasting at NMC and the breeding method, NMC 

Office note 407, NMC. 

110. Toth, Z. et al. (2001). On the ability of ensembles to distinguish between forecasts with small 

and large uncertainty. Weather Forecasting. 

111. Toth, Z.; Kalnay, E. (1993). Ensemble forecasting at NMC: the generation of perturbations. 

Bull. Amer. Meteor. Soc., 74, 2317-2330. 

112. Tracton, M. S.; Kalnay, E. (1993). Ensemble forecasting at NMC: Practical aspects. Wea. 

Forecasting, 8, 379-398. 

113. Vera, C.; Higgins, W.; Ambrizzi, T.; Amador, J.; Garreaud, R.; Gochis, D.; Gutzler, D.; 

Lettenmaier, D.; Marengo, J.; Mechoso, C. R.; Noguespaegle;. Silva Dias, P. L; Zhang, C. 

(2006). Toward a Unified View of the American Monsoon Systems. Journal of Climate, v. 19, 

p. 4977-5000. 



69 
 

114. WCRP (1986). Report of the workshop on global large scale precipitation data sets for the 

World Climate Research Programme. WMO Rep. 94, 45 pp. [Available from World 

Meteorological Organization, P.O. Box 2300, CH-1211 Geneva 2, Switzerland.] 

115. Wei M. et al. (2008). Initial perturbations based on the ensemble transform (ET) technique in 

the NCEP global operational forecast system, Tellus A: Dynamic Meteorology and 

Oceanography, 60:1, 62-79, DOI: 10.1111/ j.1600-0870.2007.00273.x 

116. Wilks, D. D. (1995). Dtatistical Methods in the Atmospheric Sciences. Academic Press. 467 

pp. 

117. Yasunari, T. (1997). Stationary waves in the Southern Hemisphere mid-latitude zone revealed 

from average brightness charts. Journal Meteorological Society of Japan, v. 55, p. 274-285. 

118. Zhang, C. (2005). Madden-Julian Oscillation. 1–36 p. 

119. Zsótér, E.; Buizza, R.; Richardson, D. (2009). "Jumpiness" of the ECMWF and Met office 

EPS control and ensemble-mean forecasts. Monthly Weather Review - MON WEATHER 

REV. 137. 3823-3836. 10.1175/2009MWR2960.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

7. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – MEMBROS DO CONJUNTO, MÉDIA DOS MEMBROS DO 

CONJUNTO E OBSERVAÇÃO PARA O GEFS E O GEFS/RV2 

 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  
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(e)

(f)  

(g)  

Figura A1. Espalhamento do conjunto de previsões para a velocidade do vento (m/s), EM (linha preta), 

observação (linha vermelha). As figuras estão organizadas na ordem: velocidade zonal do GEFS/Rv2, velocidade 

zonal do GEFS, velocidade meridional do GEFS/Rv2 e velocidade meridional do GEFS. (a) Ev1; (b)Ev2; 

(c)Ev3a; (d)Ev3b; (e)Ev4; (f)Ev5a e (g)Ev5b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

APÊNDICE B – TABELAS DO VIÉS PARA O GEFS/RV2 

 

Tabela B1. Viés da temperatura em 850 hPa (ºC). 

Viés temperatura (ºC) 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 

Ev1 0,27 0,21 0,45 0,23 0,24 0,44 0,45 

Ev2 0,24 0,54 0,12 -0,26 -0,34 0,14 0,66 

Ev3a -0,10 -0,09 -0,06 0,05 0,43 0,47 0,22 

Ev3b -0,10 0,05 0,61 0,47 0,07 0,22 0,38 

Ev4 0,17 0,52 0,43 -0,45 -0,92 -0,47 0,41 

Ev5a 0,32 0,28 0,09 0,20 0,83 0,77 -0,09 

Ev5b 0,45 0,32 0,76 -0,28 -0,34 -0,70 -0,44 

 

Tabela B2. Viés da precipitação acumulada em 24 horas (mm/dia).  

Viés Precipitação (mm/dia) 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 

Ev1 2,90 0,62 2,08 1,34 -3,07 4,58 2,47 

Ev2 1,08 0,47 4,30 2,43 1,56 3,79 -3,00 

Ev3a 1,29 3,33 4,12 2,60 4,16 2,06 4,88 

Ev3b -1,19 3,90 5,19 2,50 2,65 0,91 2,11 

Ev4 1,22 1,30 2,37 0,84 4,58 3,92 -3,05 

Ev5a 1,98 6,66 0,70 2,10 5,65 4,61 1,19 

Ev5b 2,88 9,54 0,30 5,17 0,26 5,11 1,44 

 

Tabela B3. Viés da radiação de onda longa (W/m²).  

Viés ROL (W/m²) 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 

Ev1 -5,25 4,74 8,43 6,28 13,18 6,99 -6,88 

Ev2 24,00 34,35 8,55 21,12 17,29 -1,82 -10,82 

Ev3a 9,47 13,31 22,33 13,08 7,20 10,91 -12,08 

Ev3b 1,70 33,87 38,86 26,46 8,77 9,10 1,40 

Ev4 35,26 9,89 -6,33 -10,26 -4,30 -18,56 -8,65 

Ev5a 23,92 3,99 17,34 11,41 10,02 -12,03 -28,51 

Ev5b 7,30 37,23 16,87 -22,44 -8,61 -15,64 -3,24 
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Tabela B4. Viés da pressão reduzida ao nível do mar (hpa).  

Viés Pressão (hPa ) 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 

Ev1 -0,21 0,15 -0,32 0,08 0,05 -0,87 -1,54 

Ev2 0,11 -0,31 -0,06 0,53 0,85 0,47 -0,24 

Ev3a -0,18 -0,65 0,16 0,22 -0,47 -0,16 -1,17 

Ev3b 0,83 0,84 0,15 0,26 0,68 0,26 0,07 

Ev4 0,04 -0,83 -0,56 0,08 -0,16 -1,33 -1,93 

Ev5a 0,46 0,19 0,33 0,15 -0,66 -2,39 -2,31 

Ev5b -0,29 -0,15 -0,73 -0,26 -0,56 -0,66 -0,40 

 

 

Tabela B5. Viés da convergência do fluxo de umidade superficial (          ).  

Viés CFU (      

    ) 

1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 

Ev1 -0,04 0,16 0,21 0,12 0,06 0,01 -0,07 

Ev2 -0,13 -0,05 -0,02 -0,07 0,03 0,07 0,02 

Ev3a -0,04 0,15 -0,10 -0,40 -0,08 -0,31 0,00 

Ev3b 0,08 -0,04 0,05 -0,09 -0,15 0,09 -0,16 

Ev4 0,03 0,09 0,21 0,01 0,01 -0,05 0,17 

Ev5a -0,33 0,12 -0,05 0,09 -0,06 0,07 0,12 

Ev5b -0,20 -0,03 0,23 0,07 -0,06 -0,19 0,10 

 

Tabela B6. Viés da velocidade vertical do vento (Pa/s). 

Viés da velocidade vertical 

do vento (Pa/s) 

1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 

Ev1 0,02 0,01 -0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 

Ev2 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 

Ev3a 0,02 0,01 0,02 0,05 0,01 0,03 -0,01 

Ev3b 0,02 0,05 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 

Ev4 0,02 0,01 -0,01 0,02 0,03 0,01 -0,01 

Ev5a 0,06 0,02 0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,01 

Ev5b 0,04 0,01 -0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 

 

 

 

 

 


