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Resumo: 

Este trabalho é dedicado ao estudo da precipitação a escalas temporais e espaciais 

relevantes para a melhor compreensão do regime climático e efeitos antrópicos neste 

processo. A variabilidade na precipitação é investigada usando três produtos globais de 

precipitação; sistematicamente, exploram-se desde escalas mensais a escalas centenárias, 

e um amplo intervalo de escalas espaciais. Usa-se análise espectral e flutuações Haar para 

caracterizar a estatística (escalante) temporal, espacial e espácio-temporal da precipitação. 

Os resultados mostram que a variabilidade na precipitação evidencia efeitos 

(presumivelmente) antrópicos a escalas da ordem das dezenas de anos, mas que a deteção 

desse efeito depende do produto investigado e da escala espacial. Assim, o estudo 

evidencia a relevância de avaliar os efeitos prováveis de alterações climáticas na 

precipitação e de os integrar adequadamente na modelação hidrológica pertinente à gestão 

da água.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os desafios inerentes ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da modelação de diferentes 

processos, quer na atmosfera quer em sistemas que com ele interagem (i.e., a criosfera, a 

geosfera, a hidrosfera e a biosfera), exigem uma melhor compreensão dos campos 

atmosféricos. As potenciais áreas de aplicação estão associadas a diferentes escalas 

temporais e espaciais, de alguns segundos a milhares de anos, da escala local à global. 

Associada à modelação está também a procura de uma melhor capacidade de previsão em 

diferentes escalas, que permita o desenvolvimento de ferramentas robustas que possam 

contribuir para a conservação e gestão dos recursos naturais; salienta-se a necessidade de 

uma melhor compreensão do passado, das condições atuais e futuras na Terra.  

Este trabalho centra-se na investigação da precipitação a escalas temporais e espaciais 

relevantes para o estudo do regime climático e de efeitos antrópicos neste processo. 

O conhecimento da variabilidade na precipitação a várias escalas e a sua origem (natural ou 

antrópica) é importante para a correta modelação e previsão de tendências neste processo 

e no ciclo da água, especialmente num contexto de alterações climáticas decorrentes do 

aquecimento global. Assim, investigamos a variabilidade na precipitação usando três 

produtos globais de precipitação: exploramos sistematicamente desde escalas mensais a 

escalas centenárias, e um amplo intervalo de escalas espaciais. Usamos análise espectral e 

flutuações Haar para caracterizar a estatística (escalante) temporal, espacial e espácio-

temporal na precipitação, e ainda para quantificar as semelhanças (e diferenças) entre os 

produtos de precipitação, em função das escalas consideradas no tempo e no espaço. 

O estudo centra-se portanto na análise empírica da precipitação, em particular como as 

flutuações neste processo determinam diferenças quantitativas e qualitativas em diferentes 

regimes observados, e que são determinados pela forma alternada como essas flutuações 

variam com a escala. O estudo sugere que a variabilidade na precipitação evidencia efeitos 

antrópicos a escalas da ordem das dezenas de anos, sendo portanto relevante avaliar os 

efeitos prováveis de alterações climáticas na precipitação. 

 

2. FLUTUAÇÕES, VARIABILIDADE E REGIMES NA PRECIPITAÇÃO  

Nas últimas décadas, análises do comportamento escalante observado na precipitação e 

noutros campos atmosféricos esclareceram diversos aspetos da dinâmica atmosférica, 

nomeadamente a existência de diferentes regimes. Por exemplo, identificou-se um regime 

(adicional) intermédio entre os conhecidos regimes de tempo e clima, que foi designado de 

“macrotempo” (macroweather, e.g. Lovejoy and Schertzer, 2013); estes regimes apresentam 

propriedades básicas diferentes, como explicado abaixo. Para o campo de temperatura, a 

existência destes três regimes é relativamente clara, com o macrotempo a abranger escalas 

temporais entre cerca de 10 dias até 30-100 anos (na época industrial, este limite superior é 

diferente). No entanto, para a precipitação, há ainda necessidade de aprofundar o 

conhecimento da sua estrutura nestes regimes, em particular o macrotempo, o que é o 

objetivo principal deste trabalho. Neste regime, a precipitação é caracterizada por expoentes 

de escalamento das flutuações negativos. Isto implica – contrariamente ao que se observa 

no regime tempo - que as flutuações tendem a anular-se mutuamente, diminuindo com a 

escala temporal, o que é importante para previsões sazonais, anuais e decenais.  

Entre os poucos estudos do comportamento escalante da precipitação que apresentam 

estimativas de propriedades estatísticas nos regimes tempo e macrotempo, podemos citar 
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Ladoy et al. (1991), Tessier et al. (1996), de Lima (1998), Lovejoy et al. (2012). A maioria 

destes estudos foram dedicados à análise estatística de dados locais de precipitação, 

havendo ausência de estudos dedicados à caracterização da precipitação a diferentes 

escalas espaciais, no macrotempo.  

A caracterização da estatística (escalante) temporal, espacial e espácio-temporal da 

precipitação é feita neste estudo com análise espectral e flutuações Haar. O estudo centra-

se na análise empírica de regimes observados na precipitação, em particular como as 

flutuações neste processo determinam diferenças quantitativas e qualitativas nesses 

regimes, alternando a forma como essas flutuações variam com a escala. 

Se considerar-mos as flutuações no tempo de uma variável atmosférica I num interval t 

como sendo I(t), então, num regime escalante, a flutuação média é < I(t) > ≈ tH, onde H 

é o expoente (escalante) das flutuações (para processos Gaussianos, é igual ao expoente 

de Hurst) e <.> é usado para denotar a média tomada sobre toda a amostra. Com referido 

anteriormente, enquanto no regime tempo, a média das flutuações tende a aumentar com a 

escala (H > 0), indicando instabilidade, no macrotempo a média das flutuações diminui 

(H < 0), sugerindo estabilidade: há cancelamento das flutuações médias, pelo que as médias 

convergem progressivamente à medida que vamos considerando maiores intervalos de 

tempo. No entanto, após cerca de 10-30 anos (período industrial) e aproximadamente 100 

anos (período pré-industrial), observa-se uma transição (escala crítica c) para outro regime 

escalante – o clima – onde se tem outra vez H > 0 (como no regime tempo), ou seja, as 

flutuações aumentam com a escala. Esta alternância no comportamento vai ser usada para, 

empiricamente, identificar os regimes na precipitação. 

A média e a raiz do valor quadrático médio (RMS) das flutuações podem ser usados para 

quantificar a variabilidade da precipitação nas altas e baixas frequências. Neste trabalho 

usamos as flutuações de Haar (ver Lovejoy and Schertzer, 2012b) da precipitação R na 

escala temporal t, definidas como a diferença da média de R na primeira e segunda 

metade do intervalo t:   

DR Dt( )( )
Haar

=
2

Dt
¢R ¢t( )d ¢t

t+Dt /2

t+Dt

ò -
2

Dt
¢R ¢t( )d ¢t

t

t+Dt /2

ò
   

(1) 

onde suprimimos a dependência de t pois assumimos que as flutuações são estatisticamente 

estacionárias. Usando uma constante de “calibração” conveniente (aqui, o factor 2), em 

regiões escalantes onde seja H > 0, as flutuações de Haar são quase iguais às diferenças 

(“dif”), enquanto em regiões onde H < 0, elas são praticamente iguais às anomalias (“anom”):  

DR Dt( )( )
dif

= R t + Dt( ) - R t( )

DR Dt( )( )
anom

=
1

Dt
¢R ¢t( )d ¢t

t

t+Dt

ò ; ¢R = R- R

   

(2) 

onde R é a média da amostra.  

Fisicamente, se um sistema é escalante, as flutuações relacionam-se com o fluxo da 

seguinte forma: 

DR Dt( ) = jDtDt H

   

(3) 

onde o índice “t” indica que o fluxo  é tomado à resolução t.  
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O escalamento dos momentos estatísticos, q, respeita a relação:

 
DR Dt( )

q
= jDt

q DtqH

    
(4) 

Os fluxos turbulentos são conservados através de escalas, sendo jDt =constante 

(independente da escala, t); isto implica que DR µDt H
, sendo então H o expoente da 

média das flutuações. Neste trabalho, é fundamentalmente o valor de H que iremos 

explorar. Note-se que o formalismo apresentado (para escalas temporais) é também 

aplicado neste trabalho a escalas espaciais. Mais detalhes sobre os métodos usados na 

análise e modelação da precipitação no regime macrotempo são apresentados em de Lima 

e Lovejoy (2015) e Lovejoy e de Lima (2015). 

 

3. OS DADOS DA PRECIPITAÇÃO 

Este estudo explora três produtos de precipitação que permitem analisar períodos desde um 

mês a mais de um século e investigar a precipitação sobre os continentes, os oceanos e à 

escala global. Esses produtos (globais) são baseados em a) dados instrumentais, 

b) reanálise, c) dados de satélite e instrumentais:  

a) GHCN: o produto “Global Historical Climatology Network” (Lawrimore et al., 2011), 

disponível na NOAA, é o mais importante relativo a dados instrumentais de 

precipitação, à escala mensal, para o período 1900-2012, com uma resolução de 

5°×5°. Restringe-se aos continentes e diz respeito a anomalias de precipitação (isto 

é, com o ciclo anual removido e relativamente ao período de referência 1961-1990). 

b) 20CR: o produto “Twentieth Century Reanalysis” (Compo et al., 2011) é usado aqui à 

escala mensal, e resolução espacial de 1.875°. Os dados (1880-2004) provêm de 

reanálise (a precipitação é inferida a partir de dados de pressão à superfície e da 

temperatura do ar sobre os oceanos, usando modelo numérico).  

c) Smith: no produto “Smith” (Smith et al., 2008, 2012), os dados de precipitação têm 

resolução mensal e de 5°×5°; a estimativa da precipitação é obtida a partir de dados 

de satélite no período 1979–2012 (é usado um algoritmo para inferir a precipitação a 

partir de observações feitas a partir de satélites com um sensor de infravermelhos) e, 

no período pré-satélite, usando as observações instrumentais da rede GHCN.  

O facto do produto GHCN (i.e., dados instrumentais) se restringir à precipitação sobre os 

continentes (ou seja, não inclui os oceanos, que compreendem cerca de 70% da superfície 

da Terra) pode resultar no enviesamento da precipitação à escala global: é provável que a 

precipitação sobre os oceanos tenha estatísticas diferentes das da precipitação continental 

(uma vez que a maior parte do aquecimento é do oceano), o que inclui uma resposta 

potencialmente muito mais forte ao aquecimento antrópico. Assim, a avaliação da 

precipitação sobre os oceanos é feita neste estudo com os produtos 20CR e Smith, ambos 

cobrindo todo o século XX. A Fig. 1 mostra as anomalias da precipitação média anual sobre 

os continentes, os oceanos e à escala global, estimadas usando os produtos indicados. 

Relativamente aos produtos 20CR e Smith, observa-se uma diferença de cerca de 20% para 

as estimativas da precipitação sobre os continentes, mas apenas cerca de 5% para as 

estimativas sobre os oceanos; na globalidade, a diferença nas estimativas apresentadas 

pelos dois produtos à escala global é cerca de 10%. Não se discutem os resultados para o 

produto GHCN pois este só providencia informação sobre anomalias. 
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Figura 1. Anomalias da precipitação média anual sobre os continentes (em baixo), oceanos (no meio) 

e global (em cima), relativas aos produtos de precipitação GHCN, 20CR e “Smith”. O GHCN é relativo 

a dados instrumentais, portanto, só disponível sobre os continentes. Os produtos GHCN e Smith têm 

a resolução de 5°x5°, o 20CR tem uma resolução de 1.875°. Para permitir uma melhor leitura, as 

séries sofreram uma translação vertical de 2 mm/mês, sinalizada pelas linhas horizontais a tracejado. 

 

Mais detalhes sobre os dados de precipitação apresentados neste trabalho podem ser 

encontrados em de Lima e Lovejoy (2015). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Começamos por discutir a variabilidade temporal sugerida pelos produtos de precipitação, 

preocupando-nos com o efeito da resolução espacial. Como ilustração, apresentamos na 

Fig. 2 a comparação das flutuações Haar na precipitação (GHCN) à escala global e do pixel 

(todos os dados com resolução mensal); note-se o comportamento escalante e a linha de 

referência com declive -0.40. O facto das curvas quase se sobreporem mostra que o efeito 

de espacialização é reduzir a amplitude da variabilidade de um fator de quase exatamente 

10 (note-se a diferença nas unidades de precipitação: mm/mês e cm/mês, respetivamente, 

para dados à escala global e pixel). A Fig. 2 mostra igualmente resultados relativos à média 

obtida para o conjunto de três séries de temperatura do ar próximo da superfície 

(HadCRUT3, NOAA CDC, NASA GISS, análise original e detalhes em Lovejoy e Schertzer, 

2012a); assim, permite fazer uma comparação das flutuações na precipitação com as 

manifestadas na temperatura do ar. Nomeadamente, observa-se que, para a temperatura do 

ar, a escala correspondente à transição macrotempo/clima é aproximadamente metade da 

escala de transição na precipitação; no entanto, esta apresenta diferenças quando avaliada 

globalmente ou à escala do pixel: à escala global obtém-se c ≈ 20 anos, enquanto que 

análises à escala do pixel (incluindo as de várias séries longas correspondentes a 
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observações locais em Portugal, ver de Lima e Lovejoy, 2015) apresentam c ≈ 40 anos, um 

resultado que se poderá atribuir à menor espacialização da variável (ver também Lovejoy et 

al., 2013). A análise dos restantes produtos de precipitação confirma que a variabilidade na 

precipitação evidencia efeitos presumivelmente antrópicos a escalas da ordem das dezenas 

de anos, mas que a deteção desse efeito depende do produto investigado e da escala 

espacial. Embora a análise sistemática desses efeitos não seja objeto deste estudo, 

notamos que a precipitação sobre os oceanos conduz à identificação de uma escala crítica 

menor que a evidenciada pela análise da precipitação sobre os continentes; este facto 

atribui-se ao facto dos efeitos antrópicos serem mais fortes sobre os oceanos. Este é o local 

onde se espera que o aquecimento da temperatura do ar possa traduzir-se mais fortemente 

no aumento da evaporação e, portanto, da precipitação. 
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Figura 2. Comparação das flutuações Haar na precipitação (GHCN) à escala global e do pixel (5°×5°) 

com as análises correspondentes relativas à média obtida para o conjunto de três séries de 

temperatura do ar próximo da superfície (ver texto). S é a raiz do valor quadrático das flutuações de 

Haar da precipitação R (temperatura T) na escala temporal t. Todos os dados têm resolução mensal. 

Note-se que as unidades para a precipitação, fornecida pelo produto GHCN à escala global e de pixel 

são diferentes: mm/mês e cm/mês, respetivamente. As unidades de flutuação da temperatura do ar 

são em graus K, estando os valores reduzidos do fator 30. A linha de referência tem declive -0.4. 

 

O Quadro 1 apresenta, para o macrotempo, uma comparação dos expoentes H obtidos no 

tempo e no espaço, a partir dos diferentes produtos de precipitação. As escalas espaciais 

exteriores são aproximadamente entre 10000 km e 50000 km (ver Lovejoy e de Lima, 2015). 

No espaço, os valores estimados relativos aos produtos 20CR e Smith são médias dos 

valores zonais (EW) e meridionais (NS).  
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Quadro 1. Comparação dos expoentes H obtidos no tempo e no espaço para o regime macrotempo, 

usando os diferentes produtos de precipitação. 

Expoente escalante, H GHCN 20CR Smith 

no tempo -0.4 -0.4 -0.4 

no espaço -0.2 0.2 0.25 

 

Embora estes produtos sugiram estatísticas temporais muito semelhantes, com resolução 

5°, eles só concordam uns com os outros depois de integrados sobre escalas de vários 

anos. No espaço, as estatísticas são menos concordantes; no entanto, quando a resolução 

dos dados é baixa (e.g., 5°5°), essa discordância observa-se apenas num pequeno 

intervalo de escalas: os dados mensais concordam razoavelmente bem para escalas iguais 

ou superiores a 20°-30°. Além disso, a quantificação da escala temporal externa do regime 

macrotempo (20-40 anos), depende do produto e da escala espacial, pixel ou global (Fig. 2). 

No entanto, no geral, a clarificação da variabilidade espácio-temporal da precipitação no 

regime macrotempo resultante do nosso estudo (para mais pormenores, ver de Lima e 

Lovejoy, 2015) contribui para abrir novas perspetivas para a modelação estocástica e 

previsão da precipitação, neste regime: os resultados mostram que modelação da 

precipitação no espaço-tempo pode ser feita com processos escalantes, multifractais, 

baseados em cascatas multiplicativas (Lovejoy e de Lima, 2015).  

 

5. CONCLUSÕES 

Neste estudo, a análise de três produtos de precipitação à escala global e a adoção de um 

quadro teórico escalante permitiu esclarecer a variabilidade temporal e espacial da 

precipitação no regime macrotempo e limitações de diferentes produtos de precipitação. 

Os resultados mostram que, devido à extrema variabilidade neste processo (grande 

intermitência multifractal), a estatística da precipitação evidencia comportamentos não 

“clássicos”. Para todos os produtos investigados e diferentes situações e escalas 

(continentes, oceanos, global, e para várias bandas de latitude, para as escalas de pixel e 

global), encontramos na estrutura temporal da precipitação Ht ≈ -0.4 (este valor é um pouco 

mais alto do que o relativo ao ruído branco, Gaussiano: H = 0.5); as principais diferenças 

entre os dados são as amplitudes das flutuações e a escala de transição para o regime 

climático (aqui presumivelmente associada a efeitos antrópicos, a escalas da ordem das 

dezenas de anos). No entanto, os resultados mostram que a deteção de efeitos antrópicos 

na variabilidade da precipitação depende do produto investigado e da escala espacial.  

Os nossos resultados sugerem também que a precipitação pode ser estudada no mesmo 

quadro teórico que a temperatura (e outros campos atmosféricos; Lovejoy e Schertzer, 

2012a; Lovejoy e Schertzer, 2013), usando teorias escalantes e modelos multifractais, 

espácio-temporais (ver Lovejoy e de Lima, 2015). No regime macrotempo, os resultados 

obtidos para a precipitação são qualitativamente muito semelhantes aos observados para a 

temperatura do ar; no entanto, a precipitação apresenta, no domínio do tempo, valores de H 

mais baixos e maior intermitência (e.g. de Lima e Lovejoy, 2015), bem como maiores 

escalas de transição entre os regimes macrotempo e clima. A grande intermitência na 

precipitação explica por que os métodos de análise convencionais (tais como as estimativas 

de tendências decenais citadas nos relatórios do IPCC (2007, 2013), AR4, AR5) não 
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sugerem facilmente aumentos de origem antrópica na precipitação, como consequência do 

aquecimento global. Além disso, espera-se que os efeitos antrópicos na precipitação sejam 

mais visíveis sobre os oceanos, como discutido em cima; no entanto, muitos estudos são 

limitados apenas à precipitação sobre os continentes. 

Assim, os efeitos prováveis de alterações climáticas na precipitação devem ser avaliados e 

integrados adequadamente na modelação hidrológica pertinente à gestão da água, 

atendendo às dinâmicas próprias e específicas de cada sector, em articulação com a gestão 

do território. 
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