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O passado....
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O presente....
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Marengo et al 2012, 

Chou et al 2012
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InstituiçaoProjeções ate finais do Século XXI 

mostram mudanças nos extremos de 
chuva, com chuvas mais intensas ou 
com mais areas com seca extrema

ve regional variability Aumento na 
freqüência de 

chuvas intensas 
em 2071-2100 

relativo a 1961-90

Aumento no 
número de 
dias secos 

consecutivos 
em 2071-

2100 relativo 
a 1961-90

%

Mudanças na chuva 
(%) em 2071-2100 
relativo a1961-90.

Amazonia e Noreste 
do Brasil 
deficiencia de 
chuvas

Sudeste da America 
do Sulraumento 
nas chuvas 

Cenários futuros de clima para 
América do Sul derivados do Eta 
CPTEC 40 km (modelo regional) 
forçados com o modelo global 
HadCM3 A1B sugerem que as 
mudanças de clima apresentam
variabilidade regional 

Cenários futuros de clima-
América do Su-Extremos
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Future changes on rainfall distribution in southern Amazonia from 

the Eta-HadCM3 model (Marengo et al 2012, Chou et al 2012)
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Cenários Vazão Sobradinho – Rio São Francisco usando dados 
do Eta-HadCM3

Santana, T. B. Impacto de mudanças climáticas sobre o regime de vazões e a 

geração hidrelétrica de energia. Dissertação de mestrado submetida ao programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Energia da UNIFEI, Agosto de 2013.

Baixa sensibilidade Alta sensibilidade
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Cenários Vazão Rio Xingu usando dados do Eta-HadCM3

D. Rodriguez-CCST INPE



Logo
Instituiçao

Marengo et al 2013

Area-Ishieta de 800 mm/ano
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Marengo et al 2013

Indice de Aridez (AU) da UNEP
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2030-40 2050-60

2080-90R20                   

R20-Dias com chuva maior a 20 mm

Índices de extremos de 

chuva para Água Funda-

SP  (observados e 

projeções para a RMSP)

Aumento na frequencia de 

extremos na RMSPmaior 

risco de desastres 

naturais para populações 

expostas, maior 

vulnerabilidadeadaptaçã

o (limites e barreiras)

Marengo et al 2013b
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regional Eta CPTEC forçado com o modelo global HadCM3 e as mesmas variações do cenário 
A1B (dependendo da disponibilidade de tempo do supercomputador e do espaço em disco para 

armazenar os resultados, será decidido se serão feitas rodadas com os 4 membros ou com o 

membro considerado como cenário intermédio). O modelo Eta CPTEC está sendo rodado com a 
resolução espacial de 20 km lat-lon para todo o Brasil. Para atender a demanda de estudos de 

vulnerabilidade e impactos com maior detalhamento (impactos em escala de bacias hidrográficas, 

regiões metropolitanas, etc.) das componentes 3-7,  o modelo Eta CPTEC esta sendo rodado com 
uma resolução de 5 km e 38 níveis na vertical para uma região do Sudeste da América do Sul, 

incluindo partes de MG,SP e RJ  (Fig. 6).  
 

 

Fig. 6 Domínio da região onde 

esta sendo rodado com uma 
resolução de 5 km e 38 níveis.   

 

 

 

O aumento da resolução horizontal do modelo climático regional para 5 km, implicou em 
várias modificações no código. A inclusão da dinâmica não-hidrostática e do esquema SLOPE 

foram de suma importância para melhoria desta versão climática do Eta. Todavia, é necessário 

validar tais implementações, a partir de dados observacionais. Alguns ajustes na produção de 
precipitação também são relevantes, uma vez que, a microfísica do modelo deve ser ativada para 

altas resoluções. Os mapas de vegetação urbana para as duas principais cidades metropolitanas da 

região Sudeste do Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo) estão sendo incluídos nesta versão do 
modelo, disponibilizando uma versão climática de alta qualidade para as demais componentes do 

projeto temático em questão.  

	

Novos desenvolvimentos:  

Cenarios para estudos no 

projeto FAPESP IAV, 

HadCM3-Eta 5 km, A1B, no 

SE do Brasil
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para estudos do CIAT-CCAF
Modelo global 

HadGEM2-ES, 

RCPs 4.5, 8.5

Cenários IPCC 

AR5 RCPs

Climatología

1961-90 

Mapas de 

anomalías, e 

indices de 

extremos

Para 2010-2100  

Climatologia 

modelo regional 

1961-90, 2010-40, 

2041-70, 2071-2100

Anomalías (futuro-presente),

período 2010-2100 menos

1961-90, RCPs

Modelo Regional Eta -20 km

Eta CPTEC

O futuro....
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Novos desenvolvimentos:  Cenarios para 

estudos da Terceira Comunicacao Nacional 

do Brasil a UNFCCC

Modelo global 

HadGEM2-ES, 

RCPs 4.5, 8.5 

A1B

Cenários IPCC 

AR5, BESM 

Climatología

1961-90 

Mapas de 

anomalías, e 

indices de 

extremos

Para 2010-2100  

Climatologia 

modelo regional 

1961-90, 2010-40, 

2041-70, 2071-2100

Anomalías (futuro-presente),

período 2010-2100 menos

1961-90, RCPs

Modelo global 

BESM 

RCP 4.5, 8.5

Modelo Regional-10 km

Eta CPTEC
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-Considerando que o BESM 
poderá atingir alta 
resolução, vale a pena ter 
modelos climáticos 
regionais?

-Com a CRAY Tupã, abre-se 
a janela para um inédita 
área de modelagem na 
América Latina: 
Modelagem Regional do 
Sistema Terrestre. 

-Busca colocar no modelo 
regional de alta resolução 
aspectos de complexidade 
regional, que são muito 
específicas de sub-regiões 
do Brasil para serem 
colocadas no BESM.

Cenários futuros 
do clima -América 

do Sul-RESM 
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Perguntas  sobre downscaling e limitações:

Existem poucos experimentos de downscaling para America do Sul, usando um número 
limitado de modelos globais e cenários de emissão

Experimentos mais populares para geração de cenários climáticos futuros pelo downscaling 
consistem na utilização de 1-2 modelos climáticos regionais forcados por 1-2 modelos 
globais, e está restrito a poucos centros climáticos mundiais, devido  ao complexo processo 
de desenvolvimento de modelos e ao poder super-computacional.

Tem sido realizadas algumas tentativas de downscaling estatístico, mas muitas vezes não 
foram bem sucedidas, e foi complicada por mal-entendidos das técnicas e sua aplicação

Mesmo apos do downscaling, devemos ter cuidado no momento de interpretar os 
resultados, e antes que tudo deve ser feito uma analise de como os modelo globais e 
regionais usados representam o clima do presente e suas variações espaço-temporais.

Para um correto uso dos cenários regionais de clima em modelos de impactos (ex. modelos 
hidrológicos, de culturas,..), requer-se de uma  constante interação e discussões entre os 
produtores dos cenários e os usuários de estes cenários. 

Futuro: BESM, HadGEM2-ES, ECHAM5
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PÁGINA PRINCIPAL DO PORTAL

www.ccst.inpe.br
Produzido por L Alves-CCST
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CADASTRO NO PORTAL

Preenchimento Importante no 

Cadastro
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ÁREA DE DOWNLOAD DOS 

DADOS

42 

variáveis
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132 

Cadastros

ESTATÍSTICA DE CADASTROS

Data da Divulgação do Portal: 

23/08/13

Data da atualização: 28/08/13



adaptationfutures2014.ccst.inpe.br


