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Introdução
O Estado do Rio Grande do Sul é afetado por sistemas atmosféricos que determinam

sua distribuição de precipitação. Esta região tem suas atividades econômicas voltadas
principalmente para a agricultura o que a torna vulnerável à variabilidade de precipitação.
Alguns estudos têm demonstrado que os gradientes de temperatura da superfície do mar
(TSM) têm relação com a precipitação no sul do país salientando que esta relação oceano-
atmosfera torna-se mais evidente com a presença dos fenômenos climáticos El Niño e La Niña.
Modelos climáticos visam o entendimento sobre esta interação. Com o objetivo de contribuir
com as comunidades que dependem da agricultura, elaborou-se um modelo estatístico não-
linear para a previsão da precipitação em até três meses utilizando a TSM dos oceanos
Atlântico e Pacífico como fonte preditora.

Metodologia
Os dados de precipitação e TSM correspondem ao período de 1979 a 2002, com os

três últimos reservados para a validação do modelo. Os dados mensais de precipitação foram
obtidos no National Center for Atmospheric Research, na resolução de um grau, para a região
entre -34.5°S e -26.5°S e -58°W e -49.5°W. Os dados mensais de TSM foram obtidos no British
Atmospheric Data Centre, para a região de -60°S a 10°N e 120°E a 30°E. Os dados de TSM
foram fatorados por decomposição de valor singular, para em seguida encontrar as
componentes principais. Estas componentes foram submetidas a uma rede neural artificial,
para extrair suas características não-lineares. A previsão deu-se por regressão linear múltipla
onde o desempenho do modelo foi analisado por algumas medidas de erros e correlação entre
dado observado e previsto.

Resultados e Discussão
Com a seleção das oito primeiras componentes loadings foram construídos mapas que

representam os padrões de TSM. A maior representatividade pode ser vista na figura 1.

Figura 1 – Primeira componente principal de TSM dos oceanos Atlântico e Pacífico para o período de 1979-1999.

As melhores correlações do modelo linear com as observações ocorrem fora da região
de interesse, enquanto o modelo não-linear conseguiu simular a precipitação observada na
totalidade do Estado. A comparação entre previsão e observação através de erros e correlação
pode ser vista pela tabela 1. Logo, verificou-se uma previsão válida para os três meses devido
as fortes taxas de correlação entre observação e previsão.
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Considerações Finais

Concluiu-se que o modelo em sua versão não-linear apresentou melhores resultados
que na versão linear, pois as medidas de erros entre precipitação prevista e observada são
expressivamente menores e as taxas de correlação maiores neste caso. Confirmou-se também
que a TSM nos Ocenaos Atlântcio e Pacífico é uma variável importante para modelar a
precipitação no Estado do Rio Grande do Sul. Pelos bons resultados obtidos, pretende-se
ampliar o período de previsão em até seis meses.
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Tabela 1 – Valores máximos e mínimos entre precipitação prevista e observada nas medidas de erros e correlação
adotadas para as duas versões do modelo.

Figura 2 – Correlação entre precipitação prevista e observada para a previsão com um mês de antecedência para
os modelos linear (esquerda) e não-linear (direita).


