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RESUMO 

Eventos de chuva intensa são grandes causadores de desastres naturais em todo o território Brasileiro. As 

principais dificuldades relacionadas à previsão de tais eventos estão relacionadas à previsão quantitativa da 

precipitação e de sua localização. Muitas vezes erros de poucos quilômetros na localização da chuva podem 

significar a diferença entre um município ou outro. Dessa forma, o objetivo deste estudo é avaliar o desempenho 

do conjunto de alta resolução do modelo Eta-5km, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

para prever eventos de chuva intensa na região da Bacia do Rio Paraíba do Sul. O conjunto de simulações é 

formado por quatro membros, denominados de acordo com suas parametrizações convectiva (Betts-Miller-Janjic 

– BMJ ou Kain-Fritsch – KF) e de microfísica (Ferrier ou Zhao), sendo respectivamente: CNTRL (BMJ/Ferrier); 

KF (KF/Ferrier); KFMX (KF com fluxo de momentum/Ferrier) e ZHAO (BMJ/Zhao). Dez casos de chuvas 

intensas, a maior parte durante eventos de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), são utilizados para 

avaliar as previsões. As métricas de avaliação utilizadas são o Viés categórico e o Equitable Threat Score, para 

categorias de chuva que variam desde não-chuva até chuva forte. Ademais, apresenta-se o desvio padrão, o 

coeficiente de correlação e a raiz do erro quadrático médio, através do diagrama de Taylor. Os resultados 

mostram que as simulações de 48 h de horizonte apresentam desempenho ligeiramente melhor que as de 72 h. 

De forma geral, o membro CNTRL apresenta os melhores resultados, seguido pela média do conjunto. Assim, 

conclui-se que esses membros do modelo Eta-5km são úteis para previsão de eventos de chuva extrema na 

BRPS. 

 

INTRODUÇÃO 

Eventos de chuva intensa (ECIs) estão entre os principais agentes causadores de desastres naturais na Região 

Sudeste do Brasil. Tais eventos apresentam maior dificuldade de prognóstico, pois geralmente estão relacionados 

com padrões atmosféricos de baixa previsibilidade. A combinação de relevo acidentado, formado por vales e 

serras, com chuvas intensas, estabelece condições propícias para deflagrar desastres tipo deslizamentos de terra e 

enchentes. A região da Bacia do Rio Paraíba do Sul (BRPS), que abrange parte dos estados de Minas Gerais, São 

Paulo e Rio de Janeiro possui topografia bastante complexa, o que a torna suscetível a desastres. A identificação 

de padrões atmosféricos relacionados à ocorrência de ECIs é de fundamental importância para as atividades de 

planejamento, gestão de risco e prevenção. Os modelos globais de previsão numérica de tempo (PNT) têm 

mostrado bom desempenho para representar fenômenos meteorológicos em grande escala, contudo são limitados 

no que diz respeito à previsão de sistemas na meso e na micro escalas. Os modelos regionais de PNT, com uma 

grade suficientemente fina, podem representar melhor os aspectos da camada limite, tais como topografia, 

vegetação, solos e litoral (Feser et al. 2011, Solman 2013). Além disso, tais modelos representam de forma mais 

adequada os sistemas meteorológicos em escalas menores. Sendo assim, com modelos numéricos regionais de 

alta resolução, pode-se representar melhor ECIs. Tanto em modelos globais como em modelos regionais, a 

precipitação precisa ser parametrizada, pois os processos físicos envolvidos ocorrem em escalas menores do que 

as escalas resolvidas pelos modelos, e dessa forma não podem ser resolvidos explicitamente.  

As PNTs podem ser determinísticas ou probabilísticas. Nas previsões determinísticas elabora-se apenas uma 

integração do modelo, onde se objetiva prever exatamente o valor da variável em um determinado ponto de 

grade, sem muitas opções para auxiliar na tomada de decisões. Por outro lado, nas previsões probabilísticas o 

mesmo modelo ou vários modelos de PNT são integrados diversas vezes, formando-se um conjunto de 

previsões, sendo possível prever a probabilidade de ocorrência de um certo evento, o que resulta em melhor 
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suporte à tomada de decisão (Toth et al. 1997). Nas previsões probabilísticas são construídos conjuntos que 

consideram as incertezas nas condições iniciais e de contorno dos modelos e também nas parametrizações 

utilizadas para modelar processos atmosféricos. Tais imprecisões na descrição do estado inicial da atmosfera, 

juntamente com a dificuldade matemática de equacionar a dinâmica atmosférica, tendem a ser minimizadas com 

a técnica de previsão por conjunto (Palmer, 2000). Sendo assim, além de gerar previsão com o membro padrão, 

dito membro Controle, outros membros são gerados a partir de pequenas perturbações nas condições iniciais 

e/ou de contorno ou a partir de diferentes parametrizações dos processos físicos.  

Após a construção de um conjunto de previsões, é necessário que haja uma avaliação para verificar se a 

construção foi adequada, assim como para identificar possíveis melhorias e aperfeiçoamento do conjunto. 

Diversas métricas de verificação da previsão são utilizadas de forma a, objetivamente, ponderar-se sobre a 

qualidade do prognóstico gerado. A partir dessa avaliação é possível verificar quais parametrizações contemplam 

melhor cada tipo de fenômeno meteorológico em cada região do domínio do modelo e assim obter um conjunto 

equilibrado. 

Além da importância socioeconômica da BRPS para o país, a região apresenta alta frequência de desastres 

naturais, sendo o mais destruidor aquele ocorrido no dia 12 de janeiro de 2011, com deslizamentos de massa 

simultâneos, que atingiram sete municípios causando a morte de mais de 900 pessoas e desaparecimento de mais 

de mil pessoas. Dessa forma, foi desenvolvido pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) um sistema de previsão de tempo por conjunto com 

modelo Eta com resolução horizontal de 5 km, para melhorar a previsão de eventos de chuvas intensas na região. 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é avaliar o desempenho da previsão por conjunto em alta resolução, com modelo Eta 

do CPTEC/INPE para prever casos de chuva intensa na BRPS. A partir dos resultados encontrados neste 

trabalho almeja-se contribuir para melhoria das previsões de ECIs na região da BRPS, reduzindo seu impacto 

negativo na economia e na vida das pessoas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O MODELO ETA 

O modelo Eta é um modelo atmosférico desenvolvido em conjunto pela Universidade de Belgrado e pelo 

Instituto de Hidrometeorologia da antiga Iugoslávia e utilizado para propósitos operacionais e de pesquisa 

(Mesinger et al. 1988). Sua principal característica é o uso da coordenada vertical eta (Mesinger, 1984). Tal 

característica é bastante vantajosa em localidades de topografia íngreme e complexa, como a área de estudo deste 

trabalho. O modelo Eta, é utilizado no Brasil desde 1996 (Chou 1996). Neste estudo são utilizadas simulações 

com grade horizontal de 5 km e 50 camadas verticais. As condições iniciais e de contorno lateral são 

provenientes do “Climate Forecast System Reanalysis”, do “National Centers for Environmental Prediction” 

(CFSR/NCEP) (Saha et al. 2010), com 45 km de resolução horizontal. A condição de contorno lateral é 

atualizada a intervalos de 6 horas. 

A precipitação no modelo Eta é produzida de forma implícita a partir da parametrização de convecção 

cumulus e de forma explícita a partir da parametrização de microfísica de nuvens. A chuva da microfísica de 

nuvens é gerada a partir da saturação do ar, não sendo condicionada à instabilidade convectiva. Por outro lado, a 

precipitação convectiva é gerada por cumulus e cumulonimbus e está relacionada à massas de ar 

convectivamente instáveis. Diferentes tipos de precipitação geram distintos perfis de calor latente na atmosfera, 

o que implica em diferentes resultados nas escalas de tempo e clima. 

 

MEMBROS DO CONJUNTO 

Os membros do conjunto da previsão são construídos a partir de diferentes representações dos processos 

físicos, em particular a produção de chuva do modelo Eta. São utilizados os esquemas de convecção Betts-

Miller-Janjic (Janjić 1994); Kain-Fritsch (Kain 2004); Kain-Fritsch com fluxo de momentum (Carvalho 2007), e 

os esquemas de microfísica de nuvens Ferrier (Ferrier et al. 2002, Ferrier 1994) e Zhao (Zhao & Carr 1997), 
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conforme apresentado na Tabela 1. As simulações são integradas para um horizonte de até 120 h, em um 

domínio que cobre as regiões Sul e Sudeste do Brasil, estendendo-se de 34ºS a 12ºS e de 59ºO a 36ºO.  

 

Tabela 1: Parametrizações utilizadas por cada membro do conjunto de simulações com o modelo Eta-5km. 

 

Membro 

Parametrizações 

Convecção cumulus Microfísica de nuvens 

CNTRL Betts-Miller-Janjic Ferrier 

KF Kain-Fritsch Ferrier 

KFMX Kain-Fritsch com inclusão de fluxo de momentum Ferrier 

ZHAO Betts-Miller-Janjic Zhao 

 

 

MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é apresentada de forma objetiva, realizada através de parâmetros estatísticos calculados ao se 

confrontar os valores simulados por cada membro do conjunto com dados observados em estações in situ. Foram 

comparados acumulados diários, entre 1200 UTC do dia anterior até 1200 UTC do referido dia, para os 

horizontes de previsão de 48 e 72 h. 

Para melhor detalhar a avaliação aqui apresentada, a chuva é considerada como uma variável categórica. 

Dessa forma, os índices são calculados para cada uma das seguintes categorias de total pluviométrico diário: i) ≥ 

0,3 mm/dia; ii) ≥ 10,0 mm/dia; iii) ≥ 20,0 mm/dia; iv) ≥ 30,0 mm/dia; v) ≥ 40,0 mm/dia; vi) ≥ 50,0 mm/dia; vii) 

≥ 60,0 mm/dia; viii) ≥ 70,0 mm/dia e ix) ≥ 80,0 mm/dia. Consequentemente, estando o valor simulado pelo 

modelo na mesma categoria que o valor observado no pluviômetro, a simulação é considerada correta. 

 

 Viés  

O viés categórico (ou Bias) é definido pela razão entre o número de ocorrências do evento previsto e o 

número de ocorrências observado. Sua formulação matemática é apresentada na Equação 1: 

Viés = F/O                                                                                                                                    equação (1) 

Onde, para cada limiar de precipitação, F é o número de eventos previstos, e O o número de eventos 

observados. 

Dessa forma, quando o modelo prevê o mesmo número de eventos que realmente ocorre, o viés é igual a 1. 

Valores acima da unidade indicam superestimava de ocorrência de eventos enquanto que valores abaixo da 

unidade indicam subestimativa. É importante ressaltar que somente a análise do Viés não é suficiente para 

avaliar a habilidade do modelo.  

Na previsão de ECIs, os sistemas de alerta podem emitir alarmes falsos, mas é extremamente indesejável que 

haja omissões de alerta. Dessa forma, para esse tipo de previsão, é desejável que o viés seja maior que 1. 

 

 Índice de Sucesso Equitativo 

Conforme citado anteriormente, o viés não é suficiente para avaliar a habilidade do conjunto. Dessa forma, 

Mesinger e Black (1992) sugerem o uso do Índice de Sucesso Equitativo (do inglês - Equitable Threat Score, 

ETS) coordenado com o viés para avaliação das previsões.  
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Essa métrica, proposta por Mesinger e Black (1992) é baseada no Threat Score proposto por Anthes (1983) , 

que por sua vez equivale ao Critical Success Index proposto por Donaldson, Dyer e Kraus (1975). O ETS é dado 

pela Equação 2: 

ETS=(H-CH)/(F+O-H-CH)                                                                                                                   equação (2) 

onde, para cada limiar de precipitação, F é o número de eventos previstos, O o número de eventos 

observados, H o número de acertos e CH é o fator de correção dado pela Equação 3:  

CH=FxO/n                                                                                                                                             equação (3) 

em que n representa o número total de eventos, ou seja, o número de pares observação x previsão.  

Assim, o ETS mede a fração de eventos corretamente prevista. Em uma previsão perfeita o ETS e o viés 

apresentam valor igual a 1.  

 

 Diagrama de Taylor 

O diagrama de Taylor (Taylor 2001) fornece um resumo gráfico de quão próximo o modelo (ou um grupo de 

modelos) está da observação. Essa similaridade é quantificada em termos da correlação, da raiz do erro 

quadrático médio e do desvio padrão. Tais diagramas são especialmente úteis na avaliação de múltiplos aspectos 

de modelos complexos ou na avaliação da habilidade de diferentes modelos. 

 

DADOS UTILIZADOS 

No presente estudo são utilizados totais pluviométricos diários de 34 estações na região da BRPS, conforme 

Tabela 2. Os dados acumulados em 24 h (das 1200 UTC do dia anterior até 1200 UTC do dia em questão) são 

comparados com as previsões com 48 h e 72 h de antecedência, de forma que para cada estação há 2 pares 

observação x previsão, para cada membro do conjunto, para cada data. Os dados das estações são utilizados 

conforme a disponibilidade dos mesmos no período do evento. Consequentemente, para cada caso um número 

diferente de estações é utilizado. 

 

 Tabela 2: Informações sobre as estações utilizadas para verificação das simulações do conjunto. 

Nome da Estação 
Latitude 

(º) 

Longitude 

 (º) 

Altitude 

 (m) 
Localização Órgão responsável 

Aparecida -22,95 -45,25 690 Médio Paraíba DAEE-SP 

Bananal - Bananal -22,683 -44,316 460 Médio Paraíba DAEE-SP 

Bananal - Bocaina -22,8 -44,467 1180 Médio Paraíba DAEE-SP 

Barbacena -21,25 -43,77 1171 Médio Paraíba INMET 

Barra Mansa -22,536 -44,172 518 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Cachoeira Paulista -22,675 -45,002 563 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Campos dos 

Goytacazes 
-21,75 -41,33 11 Baixo Paraíba INMET 

Cordeiro -22,02 -42,35 506 Médio Paraíba INMET 

Coronel Pacheco -21,57 -43,25 435 Médio Paraíba INMET 

Cruzeiro -22,575 -44,967 518 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Cunha -23.074 -44,974 1002 Alto Paraíba CPTEC/INPE 

Guaratinguetá -22,081 -45,189 539 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Itaperuna -21,2 -41,91 124 Baixo Paraíba INMET 
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Juiz de Fora -21,77 -43,35 940 Médio Paraíba INMET 

Leopoldina -21,468 -42,723 305 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Monteiro Lobato -22,953 -45,838 731 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Nova Friburgo -22,28 -42,53 857 Médio Paraíba INMET 

Paraibuna -23,407 -45,588 762 Alto Paraíba CPTEC/INPE 

Paty do Alferes - 

Avelar 
-22,35 -43,42 507 Médio Paraíba INEA 

Pindamonhangaba 

Fazenda Sapucaia 
-22,8167 -45,22 540 Médio Paraíba DAEE-SP 

Pindamonhangaba 

Pico do Itapeva 
-22,767 -45,5167 1840 Médio Paraíba DAEE-SP 

Resende -22,45 -44,44 440 Médio Paraíba INMET 

Santo Antônio de 

Pádua 
-21,54 -42,18 70 Médio Paraíba ANA 

São José do 

Barreiro 
-22,64 -44,584 1372 Alto Paraíba CPTEC/INPE 

Silveiras -22,804 -44,584 1219 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Taubaté -23,02 -45,55 577 Médio Paraíba INMET 

Jacareí -23,973 -45,973 567 Médio Paraíba INMET 

Mendes -22,521 -43,721 475 Médio Paraíba INMET 

Olaria -22,309 -42,542 862 Médio Paraíba INEA 

Pico Caledônia -22,359 -42,567 1587 Médio Paraíba INEA 

Santa Maria 

Madalena 
-21,953 -42,005 615 Médio Paraíba INMET 

Suspiro -22,279 -42,535 853 Médio Paraíba INEA 

Teresópolis -22,407 -42,793 871 Médio Paraíba INMET 

Ypu -22,295 -42,526 900 Médio Paraíba INEA 

 

 

CASOS DE CHUVA INTENSA 

Os casos de chuva intensa selecionados são estudados por Calado (2018) e resumidamente apresentados na 

Tabela 3:  

 

Tabela 3: Resumo dos 10 eventos estudados neste trabalho 

Nº Período do Evento 

Maior Total 

Pluviométrico Diário 

(mm) 

Estação com Maior Total 

Pluviométrico Diário 

(mm) 

Sistema Meteorológico 

Atuante 

1 01-05/01/2000 192 Resende ZCAS/vórtice ciclônico 

2 04/03/2005 95 Cordeiro ZCAS 

3 03-05/01/2007 158 Cordeiro ZCAS/VCAN 

4 16-18/12/2008 119 Leopoldina ZCAS/vórtice ciclônico 

5 10-13/11/2009 141 Paty do Alferes Áreas de instabilidade 

6 
28/12/2009- 

01/01/2010 
160 Cunha 

Áreas de instabilidade 

(SCMs) 

7 27-28/12/2010 72 Itaperuna ZCAS 
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8 11-12/01/2011 243 Ypu ZCAS/vórtice ciclônico 

9 27-28/11/2011 114 Leopoldina ZCAS/vórtice ciclônico 

10 01-09/01/2012 114 Cordeiro ZCAS/vórtice ciclônico 

 

RESULTADOS 

As métricas Viés categórico e ETS para os 10 casos estudados são apresentadas na Figura1. Conforme 

descrito na metodologia os cálculos são feitos para diferentes categorias de precipitação, desde chuva maior ou 

igual a 0,3 mm/dia até chuva maior ou igual a 80 mm/dia. As categorias de intensidade da chuva estão 

apresentadas na primeira linha do eixo das abcissas, enquanto o número de observações em cada categoria está 

na segunda linha. Assim, para os dez casos avaliados, existem 398 observações com total pluviométrico diário 

superior a 0,3 mm/dia e 75 observações abaixo desse limiar (não apresentado na figura) totalizando 473 pares de 

dados.  

 (a)  (b) 

  

(c) (d) 

  

 

Figura 1 – Viés Categórico e ETS para cada um dos membros e para a média do conjunto do modelo Eta-5km 

para os horizontes de 48 h (a e b) e 72 h (c e d) para todos os dez casos estudados.  

 

Nota-se que no horizonte de 48 h de simulação os membros mantêm viés próximo à unidade nas categorias 

até 20 mm/dia (Figura 1a), decaindo para valores menores que 1 com o aumento na pluviometria, o que indica 

uma subestimativa na precipitação de ECIs. Os membros que utilizam parametrização Kain-Fritsch apresentam 

viés próximo à unidade em todas as categorias. Na Figura 1b, encontram-se os resultados de ETS para as 

simulações no horizonte de 48 h. Nota-se que o membro CNTRL apresenta valores de ETS superiores aos 

demais membros, em quase todas as categorias. As melhores simulações, aquelas que apresentam valores mais 

elevados de ETS, ocorrem nas categorias de chuva entre 10,0 e 50,0 mm/dia. Com o aumento da intensidade da 

chuva, percebe-se que, de maneira geral, todos os membros têm seu desempenho reduzido. Cabe ressaltar, que o 

número de eventos com precipitação acima de 50 mm/dia é bem menor que o número de eventos com 

precipitação abaixo desse patamar, como pode ser observado na segunda linha do eixo das abcissas na Figura 1.  
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Quando o horizonte de integração é de 72 h (Figuras 1c e 1d), o desempenho é bastante semelhante. Na 

figura 1c, nota-se que o membro KF é o único com viés acima da unidade nas categorias com chuvas maiores 

que 20 mm/dia. De maneira geral, há subestima da ocorrência de eventos nas categorias de chuvas fortes.  No 

gráfico de ETS, nota-se que os maiores valores ocorrem entre 20 e 40 mm/dia. Pode-se notar que o membro 

CNTRL apresenta os maiores valores de ETS na maioria das categorias. 

A Figura 2 apresenta o diagrama de Taylor com o desempenho de cada membro e para a média de todos os 

membros (conjunto – obtido pela média dos valores simulados pelos 4 membros), para as simulações no 

horizonte de 48 h (pontos) e 72 h (asteriscos). O ponto em preto no eixo das abcissas representa o conjunto das 

observações. O diagrama de Taylor apresenta os valores de correlação espacial, desvio padrão normalizado e 

REQM para cada membro e para a média do conjunto, conforme descrito na metodologia. Uma previsão perfeita 

deverá possuir correlação espacial igual a um, REQM nulo e Desvio Padrão igual ao das observações. 

 

Figura 2 – Diagrama de Taylor com os valores de Correlação, Desvio Padrão Normalizado e REQM para cada 

membro e média do conjunto para os 10 casos, no horizonte de 48 h e 72 h.  

 

Tabela 3- Valores de desvio padrão (mm/dia), correlação (-1, 1) e RMSE (mm/dia) utilizados no Diagrama de 

Taylor das simulações de 48 h e 72 h. 

Modelo 

 

  

          horizonte 

Desvio padrão 

(mm/dia) 
Correlação     (-1, 1) REQM (mm/dia) 

48 h 72 h 48 h 72 h 48h 72 h 

CNTRL 23,6 21,1 0,43 0,47 26,2 20,9 

KF 33,2 41,2 0,19 0,22 37,3 41,2 

KFMX 31,8 30,9 0,23 0,11 35,1 35,5 

ZHAO 24,4 21,7 0,35 0,39 28,2 23,8 

CONJUNTO 22,5 21,9 0,36 0,35 27,5 24,1 

OBSERVAÇÃO 24,2 1 0 

 

 

Nota-se que o membro controle está bem próximo ao conjunto e do ZHAO. Os membros mais afastados são 

o KF e o KFMX. Dessa forma, nota-se que o conjunto se mostrou mais próximo dos membros com 

parametrização Betts-Miller. O membro CNTRL apresenta maior correlação com os dados observados e menor 

REQM. Por outro lado, o membro KF apresenta menor correlação e maior REQM. O membro ZHAO apresenta 

desvio padrão mais próximo do desvio padrão das observações. Conclui-se portanto, da avaliação do diagrama 

de Taylor apresentado, que os melhores resultados são exibidos pelo membro CNTRL seguido pelo Conjunto, 

com valores bastante próximos um do outro.  
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Para as simulações no horizonte de 72 h, nota-se que a média do conjunto está mais próxima dos membros 

com parametrização Betts-Miller, assim como no horizonte de 48 h. O membro CNTRL apresenta maior 

correlação com os dados observados e menor REQM. Por outro lado, o membro KF apresenta menor correlação 

e maior REQM também neste caso. O membro ZHAO apresenta valores bastante próximos à média do conjunto. 

Com o horizonte de 72 h, os melhores resultados são obtidos pelo membro CNTRL, seguido pelo membro 

ZHAO. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho realizou-se uma avalição das simulações por conjunto do Eta-5km para 10 casos de chuvas 

intensas na BRPS. A avalição das simulações foi feita de forma objetiva, através das métricas Viés Categórico e 

ETS, além da análise do diagrama de Taylor (que sumariza Coeficiente de correlação, REQM e Desvio Padrão).  

A avaliação mostra que, para ambos os horizontes de simulação, os melhores resultados são obtidos para 

precipitações entre 10 e 50 mm/ dia. O diagrama de Taylor mostra que o membro CNTRL possuiu maior 

correlação e menor REQM em ambos os horizontes. A média dos membros também apresenta bons resultados. 

Dessa forma, conclui-se que as simulações por conjunto do modelo Eta-5km são úteis para previsão de 

eventos severos na BRPS. O membro CNTRL apresenta os melhores resultados, seguido pela média do 

conjunto.  

Para trabalhos futuros sugere-se a avaliação do conjunto em períodos maiores, como um mês ou uma estação 

do ano, com o intuito de se avaliar o desempenho em longos períodos. Outra sugestão é a comparação do 

desempenho do conjunto no inverno e no verão, comparando-os.  
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