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UMA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE “DOWNSCALING ” DINÂMICO
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RESUMO
A necessidade de se diminuir a escala espacial e temporal da informação climática tem
concentrado nos últimos anos esforços de pesquisas em várias regiões do globo.Uma
técnica que tem sido utilizada com esse objetivo é o downscaling dinâmico.Esse estudo
mostra alguns resultados obtidos pela aplicação dessa técnica na simulação de
precipitação sazonal para dois anos de contrastes climatológicos no setor norte do
Nordeste do Brasil –SNNEB (ano seco de 1983 e o ano chuvoso de 1985)utilizando o
aninhamento de um Modelo Regional Espectral (MRE)em modelo global ECHAM4.5.Três
experimentos utilizando condições de solo foram executados para comparar os resultados
da simulação pluviométrica trimestral (fevereiro a maio)com a observada,dando ênfase ao
SNNEB.Um com solo com textura arenosa (experimento 1),outro com textura mais
argilosa (experimento 2)e um solo com textura intermediária (experimento de controle).Os
resultados mostraram que o MRE obteve menores erros na simulação de chuva para o
SNNEB para o ano de 1983 comparado ao modelo ECHAM4.5.Na simulação da
configuração e intensidade da banda de precipitação associada a Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT)no Atlântico Tropical o modelo ECHAM4.5 teve melhor desempenho do
que o MRE,que simulou uma banda mais estreita e subestimou a chuva observada em
ambos os anos.Comparando-se os três experimentos do MRE pareceu evidente uma não
sensibilidade do seu modelo de solo,pois a avaliação de variáveis físicas na superfície do
SNNEB e derivadas na sua atmosfera mostraram configurações similares.Os resultados
de estatísticas intrasazonais de precipitação mostraram que o MRE teve melhor
desempenho do que ECHAM4.5,porém estudos com um maior número de anos tornamse necessários para diferenciar o ganho de simulação ou previsão entre os dois modelos.

