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• Onde estou?

• O que estou fazendo?

• Aplicação do método

• Conclusão

Estrutura do seminário



Localização de Reading

Reading
Lon 0°59’ W
Lat 51°28’ N



• Reconhecido pela OMM como um dos 
principais centros mundiais de 
excelência para o treinamento de 
especialistas na área de meteorologia

• Avaliado com conceito 5* no UK 
Research Assessment Exercise 2002

Departamento de Meteorologia
Universidade de Reading, Reading, R.U.

http:/ /www.met.rdg.ac.uk/



Primavera: Fria e Úmida
Verão: Ameno e Úmido
Outono: Frio e Úmido
Inverno: Frio e Úmido

Climatologia de Reading

Precipitacao acumulada mensal - Reading - U.K.
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Temperaturas Medias Mensais - Reading - U.K.
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Reading: Dezembro 2002/Janeiro 2003



• Criado em outubro de 1999
• Dr David B. Stephenson
• Desenvolver e aplicar métodos 

estatísticos com o objetivo de melhor 
entender e melhor prever fenômenos
de tempo e clima.

• Principais áreas de interesse: Regimes 
climáticos, eventos extremos, 
previsões utilizando estat. Bayesiana e 
verificação/avaliação de previsões. 

http:/ /www.met.rdg.ac.uk/cag

Climate Analysis Group



• Desenvolver um método para a 
melhoria das previsões climáticas 
probabilísticas sazonais de precipitação 
para a América do Sul utilizando dados 
do projeto DEMETER

Development of a European 
Multimodel Ensemble system for 
seasonal to inTERannual prediction

Um dos objetivos do projeto de doutorado



• 6 modelos acoplados: ECMWF,                          
Météo-France, LODYC, Met Office,            
MPI, CERFACS, INGV e INM - HIRLAM

• 30 anos
• Rodadas 4 x por ano (Fev,Mai,Ago,Set)
• 9 membros
• 6 meses defasagem (“lag”)

http:/ /www.ecmwf.int/ research/demeter/

DEMETER



• Previsões estatísticas (empíricas) 
versus previsões dinâmicas?

• Por que não usar TODAS as 
informações disponíveis? i.e. combinar 
previsões

• Previsões por “ensemble”+ modelo
probabilístico previsões 
probabilísticas

• Usar previsões por “ensemble” para
atualizar informações probabilísticas 
históricas (prévias) – pós-assim. dados 

Motivação



Distribuição de probabilidade de 
precipitação (“problemática”)

Desenvolver metodologia para prever 
a TSM da região do Niño-3.4 

Passo inicial

Burgers e Stephenson, 1999



• Índice: Niño-3.4 (Dezembro)

• TSM - Reynolds OI V2: 1950-2001

• ECMWF – DEMETER: 1987-1999

• 9 membros

• Cond. Inic. Julho -> Dezembro (“lag” 5 
meses)

Dados



Modelo empírico (estatístico)
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Previsões empíricas (val. cruzada)

t0t

t10t

σ=σ
ψβ+β=µ

ˆ

ˆ



Previsões do modelo acoplado (“cruas”)
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Note: várias observações fora do intervalo de confiança de 95%!



)(p)|xX(p)xX|(p θθ=∝=θ

θ: Niño-3.4 observado em Dezembro

X: Previsão de θ (média do “ensemble”) para 
Dezembro

Thomas Bayes 
1701-1761

O processo de revisão da crença 
prévia em qualquer evento θ consiste
na atualização da probabilidade de θ

quando uma nova informação X 
torna-se disponível.

A idéia do condicionamento/ atualização 



Prévia:p(θ)

Posterior:p(θ|X=x)
Likelihood:p(X=x|θ)
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Exemplo: Média do “ensemble” (X= x= 27°C)

θ: Niño-3.4 observado em Dezembro

X: Previsão de θ (média do “ensemble”) para 
Dezembro



Escolha da prévia
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Modelando a likelihood p(X= x|θ)

tttt γβθ+αθ

α= 6.24 °C
β= 0.75
γ= 7.05
R2= 0.95
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Entendendo o modelo da Likelihoood

)V,(N~|X tttt γβθ+αθ



Previsões combinadas (val. cruzada)

Note: maioria das observações dentro do intervalo de confiança
de 95%!
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Todas as previsões



Quantificando erros/ qualidade das previsões

Skill Score = [1- MAE/MAE(climatologia)]* 100%

Note que a previsão combinada proporcionou:
Um considerável aumento em “skill”
Estimativa mais realística da incerteza

0.3968%0.37Prévia uniforme

0.3274%0.31Combinada

0.3351%0.57Ensemble

0.6155%0.53Empírica

1.19 °C0%1.16Climatologica

IncertezaSkill ScoreMAE (°C)Previsão



Previsões Dezembro 2002 
(novo sistema do ECMWF)

Prev: 27.13± 0.54°C
Obs: 28.10°C

Lag 5 meses



Previsões Dezembro 2002 
(novo sist. ECMWF – bias corr.)

Prev: 27.56± 0.54°C
Obs: 28.10°C

Lag 5 meses



Previsões Dezembro 2002
(modelo empírico)

Prev: 27.82± 1.14°C
Obs: 28.10°C

Lag 5 meses



Previsões Dezembro 2002 
(Combinação Bayesiana)

Prev: 28.13± 0.71°C
Obs: 28.10°C

Lag 5 meses



Conclusões e futuras direções

• O método da combinação Bayesiana 
pode melhorar substancialmente o 
skill e a estimativa das incertezas das 
previsões probabilísticas do Niño-3.4 
(Coelho et. al. 2003, J. Clim e Relat. 
Técnico ECMWF)

• Esta metodologia será extendida
para a combinação de previsões de 
vários modelos 

• Aplicar o método para a previsão
climática sazonal de precipitação
sobre a América do Sul



Contato

e-mail: c.a.d.s.coelho@reading.ac.uk

http:/ /www.met.rdg.ac.uk/~ swr01cac

http:/ /www.grec.iag.usp.br
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http:/ /www.met.rdg.ac.uk/cag
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