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RESUMO 

 

Identificar os padrões da circulação atmosférica relacionados ao desenvolvimento de 

episódios de seca contribui no processo de mitigação dos impactos à sociedade. No 

Nordeste do Brasil (NEB), uma das regiões mais vulneráveis a ocorrência de eventos 

extremos na América do Sul, episódios de secas são frequentemente registradas. Este foi 

o cenário observado entre os anos de 2012-2016, no qual uma seca severa assolou a 

região. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi analisar os aspectos dinâmicos 

associados ao evento extremo de seca ocorrido no NEB durante o período de 2012 a 2016, 

bem como verificar se o modelo climático regional RegCM4 com a configuração tropical 

(RegCM-TBAND) era capaz de reproduzir as anomalias negativas de precipitação nesse 

mesmo período. Por intermédio de gráficos de anomalia e análise dinâmica dos 

compostos de variáveis meteorológicas no período de 1981-2016 identificou-se a área do 

NEB onde a seca foi mais severa e os padrões de grande escala que a ocasionaram. Para 

realizar as simulações com o RegCM-TBAND utilizou-se dados de condição inicial do 

ERA-Interim e de TSM da NOAA_OISST_V2. A análise da saída do modelo se deu por 

meio da avaliação da destreza, com dados observados e de reanálise do ERA5 para as 

variáveis atmosféricas, e do Global Precipitation Climatology Project (GPCP) e Xavier 

et al., (2016) para a precipitação. Os resultados mostraram que este evento de seca foi 

influenciado principalmente por duas condições oceânicas distintas. Estas condições 

conduziram o padrão de circulação atmosférica, onde observou-se que de 2012 a 2014 as 

anomalias negativas de precipitação foram relacionadas ao movimento descendente da 

célula de Hadley, enquanto de 2015 a 2016 os déficits de precipitação foram ocasionados 

pelo ramo descendente da circulação de Walker sobre o NEB e também pelos movimentos 

subsidentes associados ao posicionamento da Zona de Convergência Intertropical. Com 

relação a modelagem regional, verificou-se que o modelo indicou razoavelmente bem a 

sub-região onde o evento de seca foi mais intenso, e representou satisfatoriamente a 

quantidade de anomalias negativa de precipitação nos anos mais secos. Portanto, este 

estudo apresentou resultados incentivando o uso do RegCM-TBAND para estudar 

eventos extremos associados a anos de secas na região Nordeste do Brasil. 

 

Palavras-chvaves: Circulação atmosférica. Variabilidade climática. Meteorologia 

tropical. Downscaling dinâmico. RegCM4. 



 
 

ABSTRACT 

 

Identify the atmospheric circulation patterns that influence drought development 

contribute to mitigate the impacts on society. In the Northeast Brazil (NEB), one of the 

most vulnerable regions to extreme events in South America, the occurrence of droughts 

events is widespread and recurrent. This was the scenario observed during 2012-2016, 

which an extreme drought struck the region. In this sense, the research aims were to 

analyze the drought dynamics associated with severe drought event in NEB during 2012-

2016, as well as verify if the tropical band configuration of the RegCM (RegCM-

TBAND) was able to reproduce the negative rainfall anomalies over the NEB from 2012 

to 2016. Anomaly charts and composites of meteorological variables from 1981 to 2016 

were used to found out the area of the NEB where the drought was most severe and the 

large-scale dynamics responsible for it. The RegCMT-BAND model were driven by 

ERA-Interim data for the initial and boundary atmospheric conditions and sea surface 

temperature were taken from NOAA_OISST_V2 reanalysis. Analysis of model output 

skill was done by using the ERA5 reanalyze for atmospheric variables, and Global 

Precipitation Climatology Project (GPCP) and Xavier dataset to precipitation. The results 

show this drought event was influenced mainly by two distinct ocean conditions. These 

conditions drove the atmospheric circulation pattern, where it was observed that from 

2012 to 2014 the negative precipitation anomalies were related to strengthened downward 

motion of the Hadley cell near the equator, while from 2015 to 2016 the precipitation 

deficits were linkage through a descending branch of the Walker circulation over NEB 

and also by the subsidence movements associated with the positioning of the Intertropical 

Convergence Zone (ITCZ). In relation to regional climate model, the RegCM-TBAND 

indicate reasonably well the sub-region where the drought event was more intense, and 

represent quite satisfactorily the amount of negative precipitation anomalies in the driest 

years. Therefore, this study showed results encouraging the use of RegCM-TBAND to 

study extreme events associated with droughts conditions in the Northeast region of 

Brazil.   

 

Keywords: Atmospheric Circulation. Climate variability. Tropical weather. Dynamical 

downscaling. RegCM4.  
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1 INTRODUÇÃO 

A seca é um fenômeno natural complexo relacionado a escassez de água causado pela 

deficiência de umidade ou desequilíbrio da oferta e demanda de água em uma região durante 

um certo período de tempo (YE et al., 2016). A ocorrência desse tipo de evento extremo pode 

ocasionar impactos severos tanto na sociedade como no meio ambiente (NICHOLLS; 

ALEXANDER, 2007). Segundo KUNDZEWICZ, (2009) e SCHWABE et al., (2013) em 

termos de desenvolvimento econômico, vida social e habitats ecológicos episódios de secas é o 

evento extremo que mais afeta pessoas ao redor do mundo, devido sua longa duração e grande 

extensão espacial. 

 

Normalmente, as secas são classificadas em quatro categorias: meteorológica, 

hidrológica, agrícola e socioeconômica (HEIM, 2002). Seca meteorológica refere-se a um 

déficit de precipitação, possivelmente combinada com maior evapotranspiração potencial, 

estendendo-se por uma grande área e abrangendo um extenso período de tempo. Ela causa 

redução no lençol freático, no armazenamento do reservatório e quebra da safra (YE et al., 

2016; HABIBI et al., 2018; AMRIT; PANDEY; MISHRA, 2018). Seca hidrológica está 

associada à redução do nível médio da água em recursos hídricos superficiais e subsuperficiais, 

como lagos, reservatórios, aquíferos e córregos. Pode ocorrer por um longo período de tempo, 

como também por alguns dias, estação ou ano (YE et al., 2016; BRITO et al., 2017). Seca 

agrícola é um déficit de umidade do solo induzida pela deficiência da disponibilidade de água 

para o crescimento das plantas ou culturas, levando a redução da biomassa (SON et al., 2012). 

Já a seca socioeconômica está associada a impactos sobre as atividades humanas, incluindo 

impactos diretos e indiretos na produção agrícola e sobre diversas outras atividades econômicas 

(MAIA et al., 2015).  

 

Na região Nordeste do Brasil (NEB) apesar deste tipo de evento extremo ser recorrente, 

MARENGO; TORRES; ALVES (2016) mostraram que desde século dezesseis vários episódios 

de secas meteorológicas foram reportados na região, sendo que a seca ocorrida entre 2012-2016 

se destacou devido sua intensidade, duração, impacto e área afetada (BRITO et al., 2017; 

BARBOSA et al. 2019). Durante esses anos de déficit hídrico, a comunidade agrícola por 

exemplo, viu seus meios de subsistência serem interrompidos por causa de declínios na 

produção agrícola e perdas na pecuária (GUTIERREZ et al., 2014). Segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Regional (http://www.integracao.gov.br/), as perdas estimadas para o setor 

foram superiores a US $ 10 bilhões entre 2012 a 2016. 
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Um outro fator climático característico do NEB é a alta variabilidade espacial da 

precipitação (OLIVEIRA; SANTOS E SILVA; LIMA, 2017; MEDEIROS et al., 2018; 

GOMES et al., 2019). Climatologicamente a precipitação média anual na costa leste do NEB e 

no noroeste do estado do Maranhão é em torno dos 2000 mm, enquanto que sobre áreas do 

interior, como por exemplo, a região do cariri no estado da Paraíba e na porção norte do estado 

da Bahia é em torno dos 500 mm (AMORIM; RODRIGUES; SANTOS E SILVA, 2014; 

CUNHA et al., 2015). Apesar dessa distribuição espacial não ser uniforme, os maiores 

acumulados de precipitação sobre o NEB são normalmente observados entre os meses de 

Fevereiro-Março-Abril-Maio (FMAM), que compreende ao período de maior atuação da Zona 

de Convergência Intertropical (ZCIT) na região. Conforme comentado por diversos autores 

(RODRIGUES et al., 2011; ANDREOLI et al., 2012) a estação chuvosa do NEB é diretamente 

influenciada por mecanismos físicos que ocorrem na interface oceano-atmosfera, sendo 

fundamental nessa dinâmica a influência dos oceanos Pacífico equatorial e Atlântico Tropical 

(AT). Essa alta dependência da precipitação com a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 

torna o NEB uma região com alta previsibilidade sazonal (NOBRE et al., 2006).  

 

 Com relação a previsibilidade dos eventos de secas, sabe-se que sua ocorrência está 

fortemente associada com os fenômenos de grande escala como as fases quentes (El Niño) do 

El Niño-Oscilação Sul (ENOS) (ROPELEWSKI; HALPERT, 1987; GRIMM, 2003; 

TEDESCHI; GRIMM; CAVALCANTI, 2015) e pela anomalia de TSM no AT (MOURA; 

SHUKLA, 1981; DE SOUZA; KAYANO; AMBRIZZI, 2005; HASTENRATH, 2006). Esses 

fenômenos provocam mudanças na interação oceano-atmosfera influenciando no padrão de 

circulação atmosférica, e consequentemente, o clima no NEB. Durante os eventos de El Niño, 

há uma tendência a inibição da atividade convectiva sobre o NEB, em decorrência do 

estabelecimento de um ramo descendente da circulação da célula de Walker sobre o NEB 

(CHAVES; CAVALCANTI, 2001; HASTENRATH, 2006; TIMMERMANN et al., 2018). Em 

relação ao oceano Atlântico, as secas sobre o NEB são observadas quando se verifica a 

existência simultânea de águas oceânicas mais quentes ao norte do equador e mais frias ao sul 

(MOURA; SHUKLA, 1981). Este gradiente meridional de temperatura controla 

hidrostaticamente a pressão ao nível do mar, provocando mudanças nos ventos alísios sobre o 

Atlântico equatorial favorecendo que a ZCIT permaneça ao norte da sua posição climatológica 

durante a estação chuvosa, acarretando em déficit de precipitação no NEB (KAYANO; 

ANDREOLI; SOUZA, 2013; KAYANO et al., 2018). 
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 Apesar desse conhecimento já bem consolidado, alguns estudos mostraram que em anos 

com condições oceânicas favoráveis para ocorrência de chuva no NEB, ocorreu justamente o 

oposto. Pode-se citar como exemplo os anos de 2011-2012, que antecedeu o período de seca 

severa (2012-2016), no qual tinha-se uma condição de La Niña no Oceano Pacífico e uma 

condição de neutralidade dominava no oceano Atlântico Tropical, e mesmo assim uma grave 

seca assolou o NEB (MARENGO et al., 2013; RODRIGUES; MCPHADEN, 2014). De fato, 

precipitações abaixo da média foram registradas sobre o NEB no período de 2012-2016, com o 

outono austral de 2012 sendo considerado o mais seco entre 1961 a 2015 (MARENGO et al., 

2017). Durante esse período de 2012-2016 vários episódios de secas foram registrados não 

apenas no NEB, mas também nas outras regiões do Brasil (COELHO; CARDOSO; FIRPO, 

2015; JIMÉNEZ-MUÑOZ et al., 2016; COELHO et al., 2016; ARAGÃO et al., 2018) e ao 

redor do mundo (GRIFFIN; ANCHUKAITIS, 2014; FUNK et al., 2016; BAUDOIN et al., 

2017; LIN et al., 2017; MO; LETTERNMAIER, 2018). 

 

Desta forma, pode-se afirmar que embora a precipitação no NEB possa ser prevista com 

alguns meses de antecedência com relativa destreza, ainda são necessários estudos para 

aprimorar os conhecimentos da dinâmica atmosférica relacionada aos eventos de secas sobre o 

NEB. Este aprimoramento pode ser atingindo através de estudos observacionais e de simulação 

numérica, que analisam características e os padrões de teleconexões atmosféricas. Com relação 

as simulações numéricas, o uso de Modelos Climático Regional (do inglês Regional Climate 

Models (RCM)) permite melhorar as simulações, previsões e/ou projeções produzidas por 

Modelos Globais de Circulação Geral da Atmosfera (MGCGA) através de downscaling 

dinâmico, reduzindo substancialmente as inconsistências e desvios encontrados nos MGCGA 

(SAILOR; SMITH; HART, 2008; SANTOS E SILVA et al., 2014; REBOITA; AMARO; 

SOUZA, 2017). Essas melhorias podem ser conquistadas através de uma resolução espacial 

mais refinada aplicada aos RCM, bem como pelo uso de parametrizações físicas mais 

sofisticadas que representariam mais satisfatoriamente as diversas características da região 

representada numericamente.  

 

Dentre os vários RCM disponíveis, diversos estudos vêm sendo realizados no Brasil 

utilizando o Regional Climate Model (RegCM) (ROCHA et al., 2012; SANTOS E SILVA et 

al., 2014; REBOITA; DUTRA; DIAS, 2016; LLOPART et al., 2018). Um ponto interessante 

desse modelo é a possibilidade de realizar simulações com o uso da configuração da banda 

tropical (RegCM-TBAND), que segundo COPOLLA et al., (2012) oferece oportunidades de 
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explorar uma gama de processos relacionados as interações climáticas na região tropical e 

avaliar o desempenho de várias parametrizações físicas em diferentes contextos climáticos. 

Além disso, quando executado com a configuração de banda tropical, dado o grande tamanho 

do domínio, o RCM passa a ser menos influenciado pelas condições de contorno lateral do que 

em sua configuração típica de domínio de área limitada, permitindo dessa forma representar os 

fenômenos meteorológicos com maior precisão.  

 

 Especificamente sobre o evento de seca 2012-2016 no NEB alguns estudos já foram 

produzidos (PEREIRA et al., 2014; RODRIGUES; MCPHADEN, 2014; CUNHA et al., 2015; 

MARENGO; TORRES; ALVES, 2016; GETIRANA, 2016; MARTINS et al., 2017; BRITO et 

al., 2017; MARENGO et al. 2017; CUNHA et al., 2018; AZEVEDO et al., 2018; BARBOSA 

et al., 2019). No entanto, esses estudos não forneceram informações sobre as características 

oceânicas e dinâmicas da atmosfera relacionados com o déficit hídrico observado na região 

durante todo o período de 2012-2016. A exceção é uma breve explicação contida no trabalho 

realizado por MARENGO et al., (2017). Mas ainda assim, as análises produzidas na pesquisa 

restringem-se a TSM e a circulação de Walker. Então, ainda há a necessidade de novos estudos 

para investigar a existência de novas informações que possam explicar a ocorrência deste 

evento extremo, como por exemplo, compreender os mecanismos dinâmicos que estiveram 

associados às causas desse episódio de seca que assolou o NEB durante 2012-2016. Além disso, 

os estudos anteriores não utilizaram modelos para simular o período. 

 

1.1 Objetivos 

Nesse contexto, dado que este evento de seca foi o mais longo, continuo e abrangente 

espacialmente já registrada sobre o NEB (BRITO et al., 2017; BARBOSA et al., 2019), e 

fundamentado na importância que o conhecimento das causas dos eventos de seca tem para 

instrumentalizar tomadores de decisões políticas e econômicas, esta pesquisa tem como 

objetivo geral analisar os aspectos dinâmicos associados ao evento extremo de seca 

ocorrido sobre o NEB durante o período de 2012 a 2016. Especificamente os objetivos são: 

 

(1) Realizar a identificação espacial da seca no NEB, determinando qual sub-região climática 

apresentou as maiores anomalias de precipitação;  

 

(2) Identificar a melhor configuração do RegCM4 com a versão da banda tropical para executar 

simulações sobre o NEB nos anos em que o evento de seca ocorreu;  
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(3) Verificar se o modelo é hábil para reproduzir os padrões de circulação de grande escala em 

anos de déficit hídrico no NEB;  

 

(4) Avaliar a destreza do modelo regional RegCM4 em representar anos com anomalias 

negativas de chuvas no NEB. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 Este tópico aborda a revisão de literatura acerca dos eventos de secas no NEB, bem 

como as consequências econômicas e sociais associadas com sua ocorrência. Além disso, será 

apresentada a fundamentação teórica e conceitual relacionada com as principais características 

atmosféricas relacionadas com os episódios de seca, e como a modelagem regional vem sendo 

utilizada em aplicações meteorológicas, como por exemplo, para simular eventos extremos de 

precipitação. Dessa forma, tais assuntos serão apresentados baseados em quatro subtópicos: 

(2.1) Histórico das secas no Nordeste do Brasil; (2.2) Fatores econômicos e sociais atrelados a 

seca; (2.3) Mecanismos de escala regional e padrões de teleconexões associados com a 

variabilidade interanual da precipitação no Nordeste do Brasil; e (2.4) Uso do modelo regional 

RegCM.    

 

2.1 Histórico das secas no Nordeste do Brasil 

O NEB é uma região historicamente marcada por eventos de seca. Para se ter uma 

dimensão de como esse evento é recorrente na região, em um estudo realizado por Marengo et 

al., (2017) os autores listaram  49 ocorrências do fenômeno desde o século XVI, resultando em 

86 anos de secas (Tabela 1). 

 

O número de secas, como se vê na tabela 1, cresce com o passar dos séculos. Pode-se 

observar que, ao longo dos séculos XVI e XVII, só ocorreram 4 secas, uma no século XVI e 

três no século XVII. A situação começa a mudar no século XVIII, ao longo do qual ocorreram 

11 secas, sendo 6 anuais e cinco plurianuais. No século XIX o padrão de crescimento 

permanece, com a ocorrência de 12 secas, sendo sete anuais e 5 plurianuais. O século XX é o 

que registra a maior ocorrência do fenômeno até o momento. Ao todo, foram registradas nove 

secas anuais e nove plurianuais, totalizando 18 secas. No século presente (XXI), já foram 

detectadas 4 ocorrências de secas (2001-2002, 2005, 2010 e 2012-2016). Em termos de 

porcentagem, no período de 1583 a 2016, os 86 anos de secas corresponde a 20,1% do total dos 

428 anos.   
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Tabela 1 – Anos de secas no Nordeste do Brasil. 

1583 1603 1711 1804 1900 2001-2002 

 1624 1720 1809 1902-1903 2005 

 1692 1723-1724 1810 1907 2010 

  1744-1746 1816-1817 1915 2012-2016 

  1754 1824-1825 1919  

  1760 1827 1932-1933  

  1766-1767 1830-1833 1936  

  1772 1845 1941-1944  

  1777-1778 1877-1879 1951-1953  

  1784 1888-1889 1958  

  1790-1794 1891 1966  

   1898 1970  

    1976  

    1979-1981  

    1982-1983  

    1986-1987  

    1992-1993  

    1997-1998  

Fonte: Adaptado de Marengo et al., (2017). 

 

 Buriti e Barbosa (2018) observando a urgência em promover uma discussão robusta 

sobre a problemática da seca no NEB, elaboraram o livro “Um século de secas: por que as 

políticas hídricas não transformaram o semiárido brasileiro?”. Neste livro, os autores discutem 

o processo de mudança ocorrido na região semiárida brasileira, de 1901 aos dias atuais, com 

foco na análise das políticas públicas para a convivência com as secas. Dentre os diversos 

capítulos, os autores dedicaram um, denominado “As secas na história do Semiárido” para 

descrever como os eventos de seca no período de 1901-2016 afetaram a vida do povo 

nordestino. A seguir será apresentado uma cronologia com alguns dos principais fatos 

relacionados a esse longo período de mais de um século de secas. 
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Tabela 2 – Cronologia e acontecimentos de alguns episódios de secas no NEB. 
1
9
1
5

 

A seca provocou a maior calamidade 

social da história do Semiárido. 

Inspirou também “O Quinze”, de 

Rachel de Queiroz, e também a 

construção, no Ceará, dos 

lamentáveis campos de concentração, 

para impedir que “retirantes” 

entrassem nas grandes cidades; 

 

 

1
9
5
8

 

Juscelino Kubistchek, presidente da 

República, criou a Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), em 1959, visando 

transformar a economia do Nordeste; 

1
9
1
9

 

O paraibano Epitácio Pessoa assumiu 

a presidência da República. Pela 

primeira vez, o problema das secas no 

Nordeste foi prioridade do governo 

nacional; 

 

1
9
7
9
-1

9
8
3

 

Uma das mais prolongadas e extensas 

secas da história do Semiárido. 

Morreram cerca de 3,5 milhões de 

pessoas, a maioria crianças por 

desnutrição. As frentes de 

emergência empregaram mais de 26 

milhões de trabalhadores rurais. 

Cerca de 80% dos rebanhos foram 

dizimados. Os gastos do governo com 

a seca somaram mais de 4 (quatro) 

trilhões de cruzeiro; 

 

1
9
3
2

 

Getúlio Vargas tentou empreender 

grandes obras hídricas no Nordeste, 

nas a severidade da seca limitou as 

ações da Inspetoria Federal de Obras 

contra as secas à assistência social; 

 

 

1
9
9
2

-1
9
9
3

 Pela primeira vez, não foram 

registradas mortes por causa do 

fenômeno. Todavia, cerca de 2 

milhões de pessoas continuaram 

sendo afetadas; 

1
9
4
1

-1
9
4
3

 

Milhares de pessoas morreram de 

fome ou por doença. Grande 

contingente populacional se retirava 

de suas terras e migravam para as 

capitais nordestinas; 

 

1
9
9
8

 

Embora uma seca prevista pelos 

meteorologistas, as ações de 

emergência do governo brasileiro 

chegaram com atraso, o que provocou 

um escândalo nacional e uma enorme 

catástrofe; 

 

1
9
5
5

 

Toda a região Nordeste foi atingida 

por mais uma grande seca. Houve 

migração em massa para o Sudeste. 

Até 1958, mais de 10 milhões de 

nordestinos deixaram a região pelos 

impactos da seca; 

 

2
0
0
1

 

A população do semiárido continuava 

a depender da ajuda pública para 

subsistir aos impactos da seca. Nesse 

ano, o fenômeno contribuiu para 

provocar a pior crise energética da 

história do País; 

 

     

2
0
1
2
-2

0
1

6
 

 

 

Dados científicos comprovaram: esta foi a pior e mais duradoura seca no período de 

115 anos (1901-2016). O abastecimento de água entrou em colapso em cidades de 

grande porte. Um século depois de “O Quinze”, a população do Semiárido ainda 

dependia dos governos para atravessar a crise. 

 

Fonte: Adaptado do livro “Um século de secas” (2018). 
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Conforme visto, essas grandes secas mencionadas ao longo da história do NEB 

produziram notáveis e variados impactos sociais e econômicos. No próximo subtópico, esse 

assunto será abordado em mais detalhes, com especial ênfase ao evento de 2012-2016.  

 

2.2 Fatores sociais e econômicos atrelados a seca 

A seca é um dos desastres naturais que mais assola o território brasileiro. De acordo 

com um levantamento realizado por meio de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Defesa 

Civil e a Universidade de Santa Catarina foi constatado que no período de 1991 a 2012, 39.837 

desastres naturais ocorreram no Brasil (CEPED, 2013). Desse total, os eventos de estiagem e 

seca foram responsáveis por 19.517 registros oficiais, representando 49% das ocorrências. 

Dentre as regiões brasileiras mais atingidas por esses eventos, destaca-se o NEB, que registrou 

quase 60% dessa tipologia de desastre ocorrida no País. No NEB, conforme pode ser constatado 

no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, a grande maioria dos desastres naturais (78,4%) são 

em virtude das estiagens e secas. 

 

Essa alta ocorrência desse fenômeno natural, torna a problemática da seca no NEB não 

apenas uma questão meteorológica, mas fundamentalmente social. Essa é a percepção que se 

passou a ter sobre o assunto, a partir dos anos de 1950, quando a seca começou a ser estudada 

no contexto da problemática do desenvolvimento (FIOREZE et al., 2012). De fato, a questão 

da seca no NEB está intimamente relacionada com fatores sociais e econômicos. Por exemplo, 

durante o evento de 2012-2016, cerca de 33,4 milhões de pessoas foram afetadas pela seca, 

resultando em 6.295 pedidos de calamidade pública (MARENGO et al., 2017; BRITO et al., 

2017).  

 

Esse evento de seca realmente se destacou em razão das suas proporções. Em termos do 

armazenamento de água terrestre, Rodell et al., (2018) utilizando observações do satélite 

Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) quantificaram a tendência dessa variável 

no NEB no período de abril 2002 a março de 2016. Os autores constataram que esse 

armazenamento caiu a uma taxa média de 16,7 ± 2,9 Gt yr-¹ durante o período analisado, sendo 

o principal responsável por essa queda a seca severa observada entre 2012-2016.  

 

Buriti e Barbosa (2018) descreveram que em 2012 aproximadamente todos os 

municípios do semiárido brasileiro (1.262) decretaram situação de emergência em decorrência 

do déficit hídrico registrado naquele ano. Com a persistência das anomalias negativas de 
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precipitação durante 2013-2016, a maior parte dos reservatórios do NEB ficaram em situação 

crítica. Estima-se que nesse período cerca de 55% dos reservatórios da região apresentaram 

menos de 10% da sua capacidade, enquanto outros 30% a capacidade era inferior a 25% do seu 

total (ANA, 2017).  

 

Para elucidar melhor a gravidade desse evento nos recursos hídricos do NEB, apenas ao 

longo do ano de 2012, o maior reservatório do estado da Paraíba (Coremas) e do Rio Grande 

do Norte (Armando Ribeiro Gonçalves) perderam 29,59% e 33,11%, respectivamente, do seu 

volume armazenado (MEDEIROS et al., 2018). Durante todo o período de seca (2012-2016), a 

bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que é de grande importância não apenas para o 

consumo humano, mas também para a agricultura e produção de energia elétrica, atingiu em 

janeiro de 2016 apenas 5% da sua capacidade (Figura 1) (MARTINS et al., 2017). No estado 

do Ceará, em dezembro de 2016, dos 153 reservatórios monitorados pelo governo, 39 estavam 

completamente secos, e outros 42 estavam no volume morto, com águas disponíveis para uso 

apenas por intermédio do sistema de bombeamento. 

 

Figura 1 – Solo rachado de um dos principais reservatórios do NEB (Lago de Sobradinho), 

indicando a gravidade da seca que assolou a região entre 2012-2016. 

 

Fonte: Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

 

 Esse colapso da maior parte dos reservatórios provocou uma situação crônica no 

abastecimento hídrico. Com isso, grande parcela da população, em especial, a de baixa renda, 

passou a depender exclusivamente da operação carro pipa, que consiste na distribuição de 
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caixas d’água em pontos estratégicos da cidade (Figura 2) para que a população tenha acesso a 

água para uso domiciliar.   

 

 Wilhite; Sivakumar; Pulwarty (2014) e Cook; Mankin; Anchukaitis (2018) comentaram 

que a escassez de água não afeta apenas o consumo humano, mas também reflete em várias 

atividades econômicas, tais como agricultura, pecuária, turismo, produção elétrica, recreação e 

transporte. De acordo com o atlas de mortalidade e pedcas econômicas associadas a tempo, 

clima e eventos extremos (WMO, 2014) durante o período de 43 anos (1970-2012), a América 

do Sul sofreu com 696 desastres que resultaram em 54.995 vidas perdidas e um prejuízo 

financeiro de 71.8 bilhões de dólares, onde 57% destas perdas financeiras esteve relacionada a 

eventos climáticos. No Brasil a seca de 1978 (2005) gerou uma perda econômica de 8.10 (1.94) 

bilhões de dólares. Portanto, a seca de 2012-2016 pode ter produzido um prejuízo econômico 

entre 10 e 40 bilhões de dólares. Apenas no setor agrícola, entre 2012 a 2015, estima-se que as 

perdas foram em torno de US $ 6 bilhões de dólares (BARBOSA et al., 2019).  

 

Figura 2 – Caixa d’água da operação carro pipa no município de Santana dos Matos, no estado 

do Rio Grande Norte.  

 

Fonte: Anderson Barbosa/ Arquivo G1. 

 

As secas não apenas afetam diretamente a segurança hídrica e alimentar; eventos 

contínuos de seca podem também modificar a paisagem terrestre (como a cobertura da terra e 

propriedades do solo), bem como os processos de escoamento superficial, causando uma série 

de problemas ambientais e ecológicos (WENG e YANG 2010; PEREIRA et al. 2014). Todos 
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esses fatores citados acima ilustram a importância da disponibilidade de água para o NEB, 

especialmente para a população rural, que de acordo com o censo demográfico de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) eram 14.260 milhões de pessoas 

que não tinham tecnologias agrícolas adequadas e sofriam de pobreza estrutural. 

  

 Para tentar minimizar os efeitos da seca no NEB, algumas medidas vêm sendo adotadas 

na região pelos governos federal e estaduais. Uma de destaque é o Programa Cisternas, 

coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Esse programa promove o acesso da 

população pobre à água através do armazenamento da água das chuvas, podendo ser utilizadas 

para consumo humano e a produção de alimentos. Ao todo, o governo federal já entregou mais 

de 1 milhão de tecnologias sociais de acesso à água, sendo 877 mil cisternas de placas para o 

consumo humano, 143 mil para a produção de alimentos e 4 mil cisternas escolares. Outra 

medida adotada pelo governo federal foi o repasse de verba para obras de infraestruturas em 

escala regional. Nesse sentido, destaca-se a transposição do rio São Francisco, que basicamente 

consiste em canais de drenagem artificial construídos para desviar o fluxo de água para 

abastecer barragens próximas (STOLF et al., 2012). Esse fluxo deve ser dividido em duas 

regiões: eixo norte, próximo ao município de Cabrobó (estado de Pernambuco-PE) com fluxo 

total de 42,4 m³ s-¹, e eixo leste localizado no município de Floresta (PE), com fluxo total de 

21,1 m³ s-¹. Em escala estadual, Johnsson e Kemper (2005) destacam os investimentos que 

possibilitaram a construção de centenas de reservatórios estratégicos. Dentre eles, destaca-se a 

construção da barragem de Oiticica (em obra), localizada no estado do Rio Grande do Norte, 

um dos mais afetados pela seca, que terá capacidade de armazenamento de 592.000.000 m³ de 

água, e beneficiará cerca de 500 mil pessoas em 17 cidades da região do Seridó.  

 

2.3 Mecanismos de escala regional e padrões de teleconexões associados com a 

variabilidade interanual da precipitação no Nordeste do Brasil 

O comportamento interanual da precipitação do NEB está relacionado com sistemas 

dinâmicos da circulação atmosférica. Entre estes, o ENOS é apontado como um dos principais 

fenômenos responsáveis por tais flutuações (HASTENRATH, 2012).  O ENOS é composto 

pelo aquecimento (El Niño) ou resfriamento (La Niña) anômalo das águas superficiais no 

Pacífico Equatorial Central e Leste, bem como por sua fase neutra. As teleconexões do ENOS 

são estabelecidas por meio de trens de onda do tipo Rossby, ou por meio de circulações leste-

oeste do tipo de Walker, associadas a aquecimento na área tropical (TIMMERMANN et al., 

2018).  
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Walker (1928) foi o primeiro a descobrir a relação entre a precipitação no NEB e o 

aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Em seu estudo pioneiro, o autor documentou a 

coincidência entre o aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial Leste 

e as secas no NEB. A partir de então, diversos outros estudos foram produzidos buscando 

investigar com mais detalhe essa relação. Nobre e Molion (1988) sugeriram que, na fase quente 

dos eventos ENOS (El Niño), o ramo ascendente da Circulação Hadley-Walker, usualmente 

sobre a Amazônia, é deslocado para as águas anomalamente quentes do Pacífico Equatorial 

Leste ou Central, produzindo centros ciclônicos nos altos níveis sobre o norte/nordeste da 

América do Sul e uma forte subsidência sobre essa região e sobre o Atlântico tropical. Essa 

subsidência enfraquece a ZCIT e a convecção sobre o NEB, diminuindo as chuvas. Chaves e 

Cavalcanti (2001); Tedeschi; Grimm; Cavalcanti, (2015) indicaram que os sinais do ENOS são 

notáveis na precipitação em várias áreas da América do Sul, inclusive do NEB. Exclusivamente 

com relação ao NEB, Ropelewski e Halpert (1987); Grimm (2003); Grimm (2004) exibiram 

que o efeito do ENOS é particularmente notável no setor norte, cujas anomalias negativas 

(positivas) de precipitação são associadas a episódios de El Niño (La Niña). 

 

As condições secas sobre o NEB em anos de ocorrência de El Niño são explicadas pelo 

deslocamento para leste da célula de Walker. Com as águas do Pacífico Equatorial Central e 

Leste mais aquecidas, ocorre uma maior liberação de calor latente, fazendo com que exista 

transporte de ar quente e úmido via convecção na troposfera, transportando umidade evaporada 

do oceano para os altos níveis da atmosfera, favorecendo desta maneira a formação de nuvens 

sobre essa região. Pelo princípio da conservação de massa (equação da continuidade), essa 

massa de ar que ascende na atmosfera, deve provocar movimentos descendentes nas regiões 

circunvizinhas, que neste caso, na porção leste, é sobre o Atlântico e o NEB, e na porção oeste, 

sobre a Oceania (Figura 3a) (ROPELESKI; HALPERT, 1987). Na fase fria do ENOS (La Niña), 

a circulação anômala de Walker é completamente reversa com relação a fase quente (El Niño). 

Neste caso, o ar úmido e quente se eleva nas proximidades do continente da Oceania e sobre a 

América do Sul (Figura 3b), contribuindo para a intensificação da atividade convectiva, e 

consequentemente aumento da precipitação sobre o NEB.  

 
Apesar dessa aparente conjuntura entre o ENOS e a precipitação no NEB, alguns autores 

consideram que essa relação não é direta, mas se processa via AT, em particular no setor sul 

(HASTENRATH; HELLER, 1977). A partir dessa premissa, vários estudos vêm sendo 
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produzidos para investigar as Anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (ATSM) do AT 

com o padrão de precipitação no NEB. 

 

Figura 3 – Representação simplificada da circulação de Walker durante a fase quente (El Niño) 

(a) e fria (La Niña) (b) do ENOS durante o verão austral. 

Fonte: Adaptado do ENOS-blog  

  

 Markham e Mclain (1977) encontraram correlações positivas entre as ATSM no 

Atlântico Tropical Sul (ATS) em dezembro e a precipitação no estado do Ceará em janeiro, 

fevereiro e março. Por meio dessas correlações, eles sugeriram que as ATSM negativas no ATS 

que acompanham as condições secas no Ceará podem estar relacionada à ocorrência de El Niño. 

Em uma abordagem para todo o NEB, Hastenrath e Heller, (1977) analisaram como o padrão 

de TSM influenciava a ocorrência de uma boa ou má estação chuvosa na região. Os autores 

observaram que para anos de secas (chuvas excessivas) as ATSM apresentavam valores 

positivos (negativos) ao norte do equador e negativos (positivos) ao sul. Ainda segundo o 

mesmo estudo, este comportamento da ATSM em anos secos (chuvosos) provoca o 

https://www.climate.gov/news-features/department/enso-blog
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enfraquecimento (fortalecimento) da Alta Subtropical do Atlântico Norte (ASAN), fazendo 

com que o cavado equatorial assuma uma posição mais ao norte (sul) do que sua posição 

climatológica, e assim, provoque uma deficiência (abundância) das chuvas. 

 

 Esses resultados observacionais, levaram MOURA e SHUKLA (1981) a propor um 

mecanismo dinâmico para explicar as secas no NEB. Os autores utilizando observações, teoria 

e experimentos numéricos com um modelo de equações primitivas, propuseram que as secas 

no NEB podem ser explicadas pela ocorrência simultânea de uma fonte de calor ao norte do 

equador e um sumidouro ao sul. Essas características induzem uma circulação termicamente 

forçada, a qual produz movimentos ascendentes ao norte do equador e descendentes ao sul, 

inclusive sobre o NEB. Posteriormente, essas características oceânicas da ATSM passaram a 

ser denominada de Gradiente inter-hemisférico de temperatura da Superfície do Mar no 

Atlântico (GradATL).  

 

O GradATL é identificado pela diferença entre as ATSM sobre as áreas Norte (5-20°N, 

60-30°W) e Sul (0-20°S, 30°W-10°E) do oceano AT. Valores positivos do GradATL 

representam um gradiente de ATSM direcionado para o Atlântico Norte (GradATL_N), 

enquanto valores negativos indicam um gradiente de ATSM direcionado para o Atlântico Sul 

(GradATL_S) (DE SOUZA; KAYANO; AMBRIZZI, 2005). A ocorrência de ATSM positivas 

no setor norte do equador no AT favorece o posicionamento da ZCIT mais ao norte da sua 

posição climatológica (Figura 4 - seco), que em geral, associam-se com anos secos no NEB 

(UVO et al., 1998, HASTENRATH, 2006). Quando o oposto ocorre, isto é, ATSM no Atlântico 

Sul encontra-se mais quente que o Atlântico Norte a ZCIT tende a posicionar-se ao sul da 

posição climatológica (Figura 4 - chuvoso), sendo verificados anos chuvosos no NEB. 

 

Com base no exposto, pode-se constatar que as anomalias de precipitação do NEB são 

influenciadas pela variabilidade das ATSM dos oceanos Pacífico (ENOS) e Atlântico 

(GradATL). Isto tem levado diversos pesquisadores a investigar as relações entre essas duas 

bacias oceânicas e a precipitação no NEB. Trabalhos como o de Alves et al., (1997) e Ferreira 

e Mello, (2005) mostraram que, quando o El Niño acontece conjuntamente com o GradATL_N, 

anos secos ou muito secos são verificados no NEB, enquanto em anos de La Niña associado ao 

GradATL_S,  normalmente são verificados anos chuvosos ou muito chuvoso na região. Estudos 

também vêm sendo realizados para investigar qual oceano é mais relevante na variabilidade da 

precipitação no NEB. Neste sentido, Kayano et al., (2013) mostraram que a variabilidade da 
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TSM do Atlântico, especialmente a bacia do Atlântico Sul, é a forçante dominante das 

anomalias de precipitação no NEB, enquanto que a influência remota do ENOS, em certas 

ocasiões, pode reforçar estas anomalias e, em outras, pode ter efeitos opostos, de modo que 

estas anomalias sejam enfraquecidas. 

 

Figura 4 – Ilustração esquemática do posicionamento da ZCIT em função da temperatura da 

superfície do mar no Atlântico tropical norte e sul.  

 

   Fonte: Adaptado de NOBRE e MOLION, 1988.  

  

 Ainda de acordo com essa linha de raciocínio, Andreoli e Kayano (2006) comentaram 

que na ausência de ATSM significativas no AT durante a fase inicial e de desenvolvimento do 

ENOS, as anomalias na precipitação de Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF) são relacionadas a 

padrões de teleconexões da célula de Walker, e de Março-Abril-Maio (MAM) a padrões de 

teleconexões extratropicais. 

 

 Rodrigues e Mcphaden (2014) citam que os eventos de El Niño geralmente causam um 

aquecimento do Atlântico Tropical Norte (ATN) em DJF e MAM. Além disso, comentam que 

se as ATSM forem neutras ou quentes antes da fase madura do El Niño (DJF), o ATN pode 

tornar-se extremamente quente, levando a um déficit de precipitação sobre o NEB em MAM. 

 

 Por fim, Kayano et al., (2018) analisaram o GradATL considerando anos de 

GradATL_N e GradATL_S, bem como se esses anos foram precedidos ou não por eventos de 

El Niño ou La Niña. Os resultados indicaram que a maioria dos modos de variabilidade do 
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Oceano Atlântico definidos pelo ATN são relacionados com o ENOS, de tal forma que El Niño 

(La Niña) precede o GradATL_N (GradATL_S). Por outro lado, modos definidos pelo ATS 

não apresentam relação com o ENOS. Nesse contexto, Mutti et al., (2019) investigaram a 

relação da precipitação no período de 1992-2015 sobre uma bacia hidrográfica inserida no 

semiárido brasileiro e os modos de variabilidade do ENOS e GradATL. Os resultados indicaram 

que a ocorrência de precipitação acima (abaixo) da média estiveram predominantemente 

associados com as fases positivas (negativa) e negativa (positiva) do ENOS e GradATL, 

respectivamente. Em ambos os estudos, os autores destacam que apesar da enorme ligação da 

precipitação do NEB com as condições oceânicas, vários fatores na interação oceano-atmosfera 

tornam a previsão climática sazonal das chuvas uma atividade não trivial na região NEB, 

ressaltando a importância de analisar os oceanos Pacifico e Atlântico em conjunto.  

 

2.4 Uso do modelo regional RegCM 

Os primeiros estudos utilizando a modelagem climática regional foram produzidos no 

final da década de 1980 e início da década de 1990 por Dickinson et al., (1989); Giorgi e Bates, 

(1989); e Giorgi (1990). Esses autores objetivando estudar fenômenos meteorológicos que 

atuam em uma menor escala espacial, propuseram a implementação do aninhamento de grade 

nos modelos de circulação geral da atmosfera para realizar simulações climáticas com uma 

maior resolução espacial. 

 

A partir desses trabalhos pioneiros que exibiram a habilidade do modelo climático 

regional em produzir simulações que representassem as condições atmosféricas, diversos outros 

estudos vêm sendo realizados desde de então para diversas finalidades e aplicações em todo o 

globo. Especificamente para a América do Sul (AS), Ambrizzi et al., (2018) apresentam uma 

ampla lista de estudos que foram produzidos com modelagem regional para avaliar várias 

características físicas e dinâmicas do modelo e da atmosfera, dentre elas: testes de 

parametrização, variabilidade interanual, uso e cobertura da terra, mudanças climáticas, 

previsão sazonal, entre outros.  

 
Com relação ao RegCM, em um dos primeiros estudos realizados para a América do 

Sul, Seth et al., (2007) utilizando o RegCM3 aninhado ao modelo global ECHAM avaliaram a 

circulação de grande escala, o ciclo anual da precipitação e a variabilidade interanual para as 

regiões Nordeste e Sudeste, e em áreas da Amazônia e de monção da AS.  Os resultados 

indicaram que o modelo climático regional simulou bem o ciclo anual de precipitação nas 
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regiões Nordeste e de Monção. Além disso, foi constatado que o modelo captou grande parte 

da variabilidade interanual observada nas regiões Nordeste, Sudeste e na Amazônia. 

 

Em um estudo posterior, também utilizando o RegCM3, Reboita et al., (2010) 

investigaram a habilidade do modelo em simular a atividade ciclogenética durante os anos de 

1990 a 1999 na costa leste da AS. As análises indicaram que das 2.787 ciclogêneses detectadas 

pela reanálise do National Center for Environmental Prediction (NCEP), o modelo identificou 

2.760. Isto indicou que o RegCM3 apresentou uma excelente destreza para simular a 

climatologia da ciclogênese. No entanto, os autores constataram que o modelo subestimou em 

9,8% a detecção das ciclogênese consideradas fortes.  

 
Sobre o Brasil, Machado e Rocha (2011) avaliaram as previsões climáticas sazonais da 

temperatura do ar e precipitação produzidos pelo RegCM3 aninhado ao modelo global do 

CPTEC/COLA no período de maio de 2005 a julho de 2007. Os resultados indicaram que as 

previsões de temperatura e precipitação do RegCM3 estavam mais próximas das observações 

do que as do modelo do CPTEC/COLA. O RegCM3 também foi capaz de corrigir alguns erros 

sistemáticos (média sazonal da temperatura e precipitação) do modelo global, agregando dessa 

forma valor as previsões realizadas.  

 

Em 2012, uma nova versão do RegCM foi desenvolvida e disponibilizada para uso 

público (RegCM4). Comparado à versão anterior, o RegCM4 incluiu novos esquemas de 

superfície terrestre, camada limite planetária e fluxos de ar. Ainda nessa atualização, 

modificações nos esquemas pré-existentes de transferência radiativa e uma atualização 

completa do código do modelo visando maior flexibilidade, portabilidade e facilidade de uso 

foram implementadas (GIORGI et al., 2012). Santos e Silva et al., (2014) usando o RegCM4 

avaliaram se o modelo era capaz de simular a precipitação no NEB durante a estação do outono 

austral em dois anos com características atmosféricas globais distintas (El Niño e La Niña). 

Para isso, os autores produziram dois conjuntos de simulações, com diferentes parametrizações 

de convecção cúmulus (Grell e Emanuel). Os resultados obtidos destacaram que o modelo foi 

capaz de capturar as diferenças regionais e interanuais da precipitação no NEB, bem como que 

as simulações produzidas pelo RegCM4 melhoraram a intensidade e distribuição espacial da 

precipitação, em relação ao conjunto de dados da reanálise do Era-Interim. O estudo ainda 

ressaltou que, o experimento baseado na parametrização de Emanuel tende a superestimar a 

precipitação observada no NEB enquanto o experimento de Grell tende a subestimar.  
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Llopart et al. (2017) avaliaram o impacto de dois esquemas de superfície (BATS e 

Community Land Model-CLM3.5) acoplados no RegCM4 para o período de 1979-2008. Os 

autores que realizaram as simulações com uma resolução horizontal de 50 km e como condição 

inicial e de contorno lateral a reanálise do Era-Interim, observaram que para o período estudado 

ambas as simulações representaram os principais padrões espaciais de precipitação, temperatura 

do ar e circulação em baixos níveis ao longo da AS. No entanto, no que diz respeito à 

intensidade da precipitação, as simulações com o CLM ficaram mais próximas das observações 

do que com o BATS. As simulações com o CLM também produziram menores desvios para a 

temperatura do ar. Com relação a Amazônia, uma das áreas de enfoque do estudo, as análises 

indicaram que houve algumas melhorias no clima simulado usando o modelo de superfície 

terrestre mais consistente fisicamente, que é o CLM3.5. No entanto, em termos da variabilidade 

interanual da temperatura do ar, o BATS teve uma melhor concordância com as observações 

do que o CLM3.5. 

 

Estudos de projeções climáticas também vem sendo realizados com o RegCM4. 

Reboita; Amaro; Rodrigues (2018) relatam que ao longo do ano (exceto no inverno) e ao final 

do século 21, os ventos alísios poderão enfraquecer (intensificar) sobre o oceano ATN (parte 

do norte da AS). Essas mudanças projetadas no padrão de circulação estão em concordância 

com os resultados expostos por Solman (2013) que indicam um aumento na temperatura do ar 

para toda AS e uma diminuição da precipitação sobre o norte da AS entre 2070-2100. Segundo 

Ambrizzi et al., (2018) com os ventos alísios de nordeste mais fracos, menos umidade é 

transportada do oceano ATN, o que pode ajudar a explicar a diminuição projetada na 

precipitação sobre o norte da AS. Com menos precipitação e consequente diminuição da 

cobertura de nuvens, a temperatura do ar deve aumentar. Ainda no mesmo estudo, Reboita; 

Amaro; Rodrigues (2018) analisaram as projeções do potencial eólico através do cálculo da 

densidade de potência para o final do século em diferentes regiões do Brasil. Os autores 

comentaram que a densidade de potência deve aumentar entre 40 a 100% no Centro-Oeste e 

cerca de 40% no NEB.  

 

Em um outro estudo, Reboita et al., (2018) avaliaram a destreza de duas outras versões 

do RegCM4 (4.3 e 4.5) para prever o clima sazonal em diferentes regiões do Brasil. Neste 

trabalho, dois modelos climáticos globais foram utilizados, o do Centro de Previsão de Tempo 

e Estudos Climáticos (CPTEC) e o Climate Forecast System version 2 – (CFSv2) do NCEP. De 

modo geral, as análises indicaram que o RegCM4 adicionou valor às previsões dos modelos 
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climáticos globais, principalmente, quando foi aninhado às saídas do modelo do CPTEC. Além 

disso, os autores comentaram que quando o RegCM4.5 é dirigido pelo modelo global do 

CPTEC e é utilizada a parametrização de convecção cúmulos Emanuel observa-se um melhor 

desempenho do modelo na previsão da precipitação e temperatura do ar em quase todo o Brasil. 

 

Uma outra ferramenta do RegCM4 foi a possiblidade de realizar simulações com a 

configuração da banda tropical (RegCM-TBAND). No primeiro estudo utilizando essa opção, 

Coppola et al., (2012) analisaram a circulação tropical em 5 anos (1998-2002) com o domínio 

entre 50°N a 50°S e uma resolução horizontal de 39 km. Os autores comentaram que o modelo 

capturou bem as características básicas da circulação tropical e os padrões de precipitação 

associados. No entanto, algumas deficiências também foram observadas dentre elas, a mais 

notável ocorreu no Oceano Índico, onde a parametrização cúmulus de Emanuel não forneceu 

uma boa representação do campo espacial da precipitação. Por outro lado, os autores 

destacaram que os padrões de precipitação do sistema de monção em diferentes regiões do 

domínio foram bem capturados, embora o modelo mostre uma tendência para um início precoce 

da monção indiana e do norte da Austrália. Além disso, o modelo também capturou o sinal do 

ENOS nos padrões de anomalia de precipitação para o evento de El Niño de 1998 comparado 

ao evento de La Niña em 2000.  

  

 Também utilizando a configuração da banda tropical, Tiwari et al., (2015) investigaram 

a circulação tropical e a precipitação de inverno sobre o norte da Índia em eventos de ENOS 

durante o período de 1983 a 2010. As análises indicaram que o modelo mostrou ser hábil para 

reproduzir a circulação e o padrão de precipitação durante o inverno nas latitudes 

compreendidas entre 50°N e 50°S, no entanto, alguns erros sistemáticos em comparação com 

as observações foram observados. Com relação a precipitação sobre o norte da Índia, os 

resultados mostram que a distribuição e intensidade da precipitação nos anos de ENOS não 

foram bem representadas, principalmente na porção norte. De modo geral, o modelo nessa 

região superestimou a precipitação, em especial nos anos de El Niño.   
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

 A área de estudo compreende a região NEB, que está situada na zona tropical, entre 

34.5° e 48.5°W de longitude e 1°N e 18°S de latitude (Figura 5). Devido a sua grande extensão 

territorial esta região apresenta diferentes características meteorológicas e climáticas. Essas 

diferenças estão relacionadas a efeitos topográficos e à atuação de sistemas meteorológicos em 

diferentes escalas temporais (KOUSKY, 1979; REBOITA et al., 2010; PALHARINI; VILA, 

2017).  

 

A precipitação anual no NEB varia de 300 a 2000 mm/ano de acordo com a localização 

espacial (KOUSKY; CHU, 1978). Na porção norte os meses mais chuvosos são registrados no 

primeiro semestre do ano (OLIVEIRA; LIMA, 2019), sendo a ZCIT o principal sistema 

meteorológico. Além da ZCIT, o aquecimento radiativo da superfície durante o verão austral 

promove o aumento da atividade convectiva, contribuindo para o surgimento de Sistemas 

Convectivos de Mesoescala (SCM) (COSTA et al., 2019). Ainda nessa região, a advecção de 

umidade da brisa marítima para o interior do continente favorece o aporte de umidade, que 

aliada com os ventos alísios geram as linhas de instabilidade tropical que adentram o continente 

(SILVA DIAS, 1987; ALCANTARA et al., 2011). 

 No leste do NEB os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), ou ondas de leste são 

sistemas meteorológicos responsáveis pela maior parte da precipitação durante os meses de 

junho a agosto (TORRES; FERREIRA, 2011; GOMES et al., 2019). As ondas de leste são 

ondas que se formam no campo de pressão atmosférica, na faixa tropical do globo terrestre, na 

área de influência dos ventos alísios, apresentando deslocamento de leste para oeste, ciclo de 

vida médio de 5,5 dias e comprimento de onda de 4500 km (GOMES et al., 2015). Os sistemas 

de brisa marítima e terrestre também influenciam a precipitação nessa região, ocasionando 

chuvas principalmente no período noturno (KOUSKY, 1980). A Alta Subtropical do Atlântico 

Sul (ASAS) é outro sistema atmosférico que, dependendo da posição, pode favorecer ou não a 

precipitação no litoral do NEB. A precipitação é favorecida quando a ASAS está deslocada para 

sul da sua posição climatológica e próximo ao continente sul-americano, pois os ventos do setor 

norte deste sistema podem influenciar os ventos de sudeste/leste, que chegam no litoral 

nordestino, contribuindo para o maior transporte de umidade do oceano para o continente 

(REBOITA et al., 2010).  
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Figura 5 – Localização (a) e modelo digital de elevação (de acordo com United States 

Geological Survey – USGS) da área de estudo (b): região Nordeste do Brasil. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

No semiárido o ciclo anual da precipitação apresenta máximos no verão/outono e 

mínimos no inverno. Nesta região os baixos totais pluviométricos são decorrência dos 

movimentos subsidentes, associados com a circulação leste-oeste, cujo ramo ascendente se 

associa com a convecção na Amazônia e o descendente sobre o oceano Atlântico Sul, e com a 

subsidência associada à circulação de Hadley no inverno (MOLION; BERNADO, 2002). Além 

disso, um outro fator que dificulta a ocorrência de chuvas no semiárido é o relevo da região. 

Reboita et al., (2010) comentam que os ventos de leste, oriundos do oceano Atlântico, ao 

encontrarem o planalto da Borborema ascendem favorecendo a ocorrência de precipitação 

orográfica no lado leste da montanha, enquanto que na parte oeste, os ventos chegam secos, e 

dessa forma, dificultam a formação de nuvens e, consequentemente, de chuva. Além disso, 

Drumond et al., (2010) exibiram que apesar do maior aporte de umidade do Oceano Atlântico 

Sul para o semiárido ocorrer no mês de abril o efeito combinado das células de Walker e Hadley 

inibem a ocorrência dos movimentos convectivos nessa região durante esse período de maior 

disponibilidade de umidade.  

 Na parte sul do NEB o ciclo anual da precipitação não é tão bem definido como nas 

outras sub-regiões do NEB (OLIVEIRA; SANTOS E SILVA; LIMA, 2017). No entanto, ainda 

se verifica que os máximos de precipitação ocorrem de novembro a março, em virtude 
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principalmente da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), e das frentes frias, que 

embora ocorram durante todo o ano, atingem latitudes mais ao norte com maior frequência na 

estação da primavera (GRIMM, 2011).  

 Ainda sobre todo o NEB, um outro sistema meteorológico pode ocasionar chuvas 

dependendo da sua localização: o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). O centro do 

VCAN geralmente não tem nuvens, já sua periferia apresenta atividade convectiva, o que 

significa que o ar subside no centro e se eleva na periferia do vórtice. O período de maior 

ocorrência do VCAN é nos meses do verão, principalmente no mês de janeiro (KOUSKY; 

GAN, 1981; RAMIREZ; KAYANO; FERREIRA, 1999; REIS, 2018).  

 

3.2 Dados 

3.2.1 Precipitação e temperatura 

 O conjunto de dados utilizado neste estudo foi fornecido por XAVIER; KING; 

SCANLON (2016) e GADELHA et al., (2019)1. Esses dados fornecem informações sobre as 

seguintes variáveis meteorológicas: precipitação, temperatura máxima e mínima, velocidade e 

direção do vento, umidade relativa do ar, radiação solar e evapotranspiração. Este conjunto de 

dados foi construído usando 3.625 pluviômetros e 735 estações meteorológicas distribuídas por 

todo o território brasileiro no período de 1980-2016 e está disponível com uma resolução 

espacial de 0.25° x 0.25° de latitude/longitude (XAVIER; KING; SCANLON, 2016). Para 

investigar o evento da seca de 2012-2016 e seus impactos, as variáveis utilizadas deste conjunto 

de dados foram precipitação e as temperaturas máxima e mínima. 

 

3.2.2 Dados de reanálise atmosféricos e oceânicos 

 Reanálise é um temo cientifico utilizado para analisar dados meteorológicos do passado. 

Nele, observações in situ e de modelos globais são combinadas de maneira objetiva para gerar 

um conjunto de dados com visão geral detalhada e consistente das condições climáticas. Nesta 

pesquisa, alguns conjuntos de reanálise foram utilizados:  

 

• ERA-Interim2 

Para investigar a circulação de grande escala durante a seca de 2012-2016, médias 

mensais dos campos meteorológicos das componentes zonal e meridional do vento, e 

 
1 https://www.dropbox.com/sh/awb2ghit03kf39c/AAD69uHiLxVN6IoAwIyXLQ3Pa?dl=0  
2 Reanálise do ERA-Interim disponível em: http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-moda/ 

https://www.dropbox.com/sh/awb2ghit03kf39c/AAD69uHiLxVN6IoAwIyXLQ3Pa?dl=0
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movimento vertical (ômega) da reanálise do ERA-Interim fornecida pelo European Center for 

Medium-Range Weather Forecasting (ECMWF) (DEE et al., 2011) foram utilizados. O período 

utilizado esteve contido entre 1981-2016, numa grade de 1,5° x 1,5° de resolução para todo o 

globo. Utilizou-se informações destas variáveis em vários níveis de pressão: 1000, 975, 950, 

925, 900, 875, 850, 825, 800, 775, 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300 250, 225, 

200, 150, 125 e 100 hPa.  

 

• NOAA-CDC3 

Foram utilizados dados da reanálise da National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) disponibilizada pelo Climate Diagnostics Center (CDC) para 

investigar regiões com convecção profunda. Esta reanálise contém média mensal da Radiação 

de Onda Longa (ROL) com resolução espacial de 2.5° x 2.5° (LIEBMANN; SMITH, 1996). O 

período utilizado foi entre os anos de 1981-2016.  

 

• ERRST V3b4 

Para analisar as condições oceânicas, utilizou-se o NOAA Extended Reconstructed Sea 

Surface Temperature (ERRST) v3b dataset (SMITH et al.; 2008). Esses dados consistem de 

médias mensais da TSM para todo o globo e possuem resolução horizontal de 2.0° x 2.0°. 

 

Além da reanálise do ERRST V3b, para identificar o padrão de circulação atmosférica 

associado às condições de seca do NEB, vários estudos propuseram a avaliação dos modos de 

variabilidade do ENOS e GradATL para saber qual modo é mais importante para a variabilidade 

interanual da precipitação do NEB (MOURA; SHUKLA, 1981; HASTENRATH, 2012; 

KAYANO; ANDREOLI; SOUZA, 2013). Assim, para identificar e avaliar a intensidade dos 

eventos ENOS utilizou-se o índice Oceanic Niño Index (ONI), e para investigar o papel do AT, 

selecionou-se o GradATL. 

 

O ONI classifica as fases quente (El Niño) e fria (La Niña) do ENOS de acordo com a 

média móvel trimestral da ATSM (calculada com base em períodos de 30 anos atualizados a 

cada 5 anos) na região do Niño 3.4 (5°N-5°S, 120°W-170°W). Um determinado período é 

definido como El Niño (La Niña) se o valor do ONI for maior (menor) do que o limiar de 

 
3 NOAA-CDC disponível em: https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.interp_OLR.html 
4 ERSST V3b disponível em: https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.noaa.ersst.html 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.interp_OLR.html
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.noaa.ersst.html
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+0,5°C (-0,5°C) por no mínimo cinco meses consecutivos. Para obter o GradATL, utilizou-se 

as séries mensais de TSM do Climate Prediction Center (CPC) 5 para as áreas do ATN (5-20ºN, 

60-30ºW) e ATS (0-20ºS, 30ºW-10ºE). Todos os dados oceânicos utilizados nesta etapa 

estiveram contidos entre os anos de 1981-2016. 

 

• ERA56 

Os dados do ERA5, última geração de reanálise do ECMWF e a primeira produzida 

como um serviço operacional, foi utilizada para avaliar a destreza das simulações do RegCM-

TBAND (que utilizou condição inicial e de contorno do Era-Interim) no período entre 2012-

2016. Desta reanálise, foram utilizadas as variáveis temperatura, componentes zonal e 

meridional do vento, e velocidade vertical (ômega) para as estações do verão e outono austral 

durante 2012 a 2016. 18 níveis de pressão foram considerados: 1000, 950, 900, 800, 750, 700, 

650, 600, 550, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100 e 5 hPa. Em comparação com a reanálise do 

ERA-Interim, o ERA5 possui inúmeras vantagens, tais como: maior resolução espacial (0.25° 

x 0.25°), física do modelo, núcleo dinâmico e métodos de assimilação de dados mais 

desenvolvidos, maior quantidade de variáveis e níveis verticais disponíveis para analise, entre 

outras (HERSBACH; DEE, 2016).   

 

3.2.3 Satélite 

 Além da reanálise do ERA5, dados do Global Precipitation Climatology Project 

(GPCP) (HUFFMAN et al., 2001) durante as estações do verão e outono austral no período de 

2012-2016 também foram utilizados para verificar a destreza das simulações do RegCM-

TBAND em todo domínio do modelo. Este dado apresenta resolução horizontal de 1.0° x 1.0° 

e possui informação da precipitação diária sobre áreas continentais e oceânicas. Como os dados 

do GPCP apresenta uma menor resolução espacial em comparação com o RegCM-TBAND, 

aplicou-se interpolação nos dados do GPCP para tornar a resolução a mesma do modelo. 

 

3.3 Metodologia 

3.3.1 Estudo observacional  

 Para obter as características climáticas regional e os aspectos dinâmicos durante a seca 

de 2012-2016 no NEB utilizou-se os dados de precipitação e temperatura de Xavier et al., 

 
5 https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/ 
6 Reanálise do ERA5 disponível em: https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home 

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home
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(2016), bem como os dados de reanálise provenientes do ERRST V3b, NOAA-CDC e ERA-

Interim. Além disso, os índices do ONI e GradATL foram analisados.  

 

Inicialmente as análises foram conduzidas objetivando identificar espacialmente a seca 

no NEB e determinar as anomalias de precipitação e temperatura máxima e mínima na sub-

região climática mais assolada pelo evento. Para tanto, obteve-se a climatologia (1981-2010) 

da precipitação e temperatura máxima e mínima para toda a região NEB, e em seguida, 

calculou-se as anomalias mensais dessas variáveis no período de 1981-2016 utilizando o valor 

climatológico para remover o ciclo anual e sazonal. De posse dos valores das anomalias, as 

análises foram realizadas, basicamente, a partir da construção de séries temporais e 

histogramas.  

 

Para investigar os padrões de grande escala, a primeira variável analisada foi a condição 

da TSM. De acordo com o índice ONI do Climate Prediction Center 

(http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php) as 

condições oceânicas do Pacífico na região do Niño 3.4, que é suficiente para fornecer a 

intensidade dos eventos ENOS (CHEN; CHUNG, 2015) durante a estação chuvosa do NEB era 

de neutralidade em 2012, 2013 e 2014, enquanto que em 2015 e 2016 tinha-se estabelecido o 

fenômeno El Niño. Dessa forma, a seca no NEB aconteceu durante anos de neutralidade e de 

El Niño no Oceano Pacífico. Assim, para obter um melhor entendimento das características 

atmosféricas observadas durante o período neutro (2012-2014) e de El Niño (2015-2016) 

realizou-se a análise de composição (anomalia) da estação chuvosa entre 2012-2014 com a 

composição dos anos neutros registrados no período climatológico de 1981-2010 (1981, 1984, 

1986, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2009, 2010). A mesma análise foi realizada com a estação chuvosa dos anos de 2015 e 

2016, que foi comparada com a estação chuvosa dos 5 anos de El Niño observados entre 1981-

2010 (1982, 1983, 1987, 1992, 1998). Portanto, ao todo, 30 anos (23 neutros e 7 de El Niño) 

foram considerados para analisar as condições oceânicas e os padrões de circulação de grande 

escala. 

 

A condição do Oceano Atlântico foi analisada via GradATL, que é identificada pela 

diferença entre as ATSM do ATN e ATS durante o trimestre MAM. Para tanto, obteve-se a 

média mensal da TSM nas áreas do ATN e ATS através do endereço eletrônico 

(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/), e posteriormente, obteve-se a média sazonal 

http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/
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anômala dessas regiões em MAM. Valores positivos do GradATL representam um gradiente 

de ATSM direcionado para o Atlântico Norte (GradATL_N), enquanto que valores negativos 

indicam um gradiente de ATSM direcionado para o Atlântico Sul (GradATL_S) (SERVAIN, 

1991; DE SOUZA; KAYANO; AMBRIZZI; 2005; AMORIM; CHAVES; SANTOS E SILVA, 

2014). 

 

 Além das condições oceânicas e da radiação de onda longa, as células de Hadley e 

Walker, bem como a velocidade potencial e vento divergente em altos níveis (200 hPa) foram 

analisados. Para investigar os movimentos ascendentes/descendentes das células de Hadley e 

Walker nos anos neutros e de El Niño durante 2012-2016, foram calculadas essas circulações 

definindo os limites padrões da circulação regional de Hadley sobre o Nordeste do Brasil (90°N-

90°S, 30°W-50°W) e a circulação de Walker no equador (0-360°, 5°N-5°S). Esta região 

latitudinal foi escolhida para analisar a posição e intensidade da ZCIT, que segundo Coelho; 

Gan; Conforte, (2004) é o principal sistema atmosférico que atua no NNEB.  

 

A circulação regional de Hadley e os campos anômalos de TSM, ROL, velocidade 

potencial e vento divergente em 200 hPa foram explorados para verificar os movimentos 

convergente e subsidentes em baixos e altos níveis sobre o NEB e nas regiões circunvizinhas 

associados com a posição da ZCIT. O organograma contido na Figura 7 resume os dados e as 

metodologias aplicados nesta etapa da pesquisa. 

 

3.3.2 Teste de Mann-Kendall  

 Para identificar as tendências nas séries temporais anual e sazonal da precipitação, 

temperatura máxima e mínima, foi aplicado o teste não-paramétrico de Man-Kendall (MK) 

(Mann 1945; Kendall 1975). Este teste compara cada valor da série temporal com os valores 

restantes em ordem sequencial, contando o número de vezes que os demais termos são maiores 

que o valor analisado. A hipótese nula Ho do teste MK é que não há tendência na série temporal 

calculada, enquanto a hipótese alternativa H1 diz que há tendência (positiva ou negativa). Esse 

método é considerado um dos testes mais completos para identificação de mudanças nas séries 

temporais e é amplamente utilizado para detecção de tendência em séries meteorológicas 

(OLIVEIRA; SANTOS e SILVA; LIMA, 2014; YE et al., 2016; OLIVEIRA; SANTOS e 

SILVA; LIMA, 2017; ESPINOZA et al., 2018). Todos os testes de tendência foram avaliados 

usando significância estatística de 99% (p <0,01). A hipótese nula Ho deve ser rejeitada se o p-

valor for menor que o nível de significância. 
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3.3.3 Experimento numérico  

O modelo RegCM4 foi utilizado para realizar as simulações numéricas do estudo. O 

RegCM4 é uma evolução da versão anterior, RegCM3 (PAL et al., 2007), com algumas 

modificações em vários aspectos da física do modelo (GIORGI et al., 2012). Esse modelo 

apresenta núcleo dinâmico hidrostático e coordenada vertical sigma-p.  

 

Para o presente estudo, o modelo foi configurado da seguinte forma: 656 pontos de grade 

na direção leste-oeste (eixo x), 120 pontos na direção norte-sul (eixo y) e 18 níveis verticais de 

pressão, com o topo do domínio do modelo localizado em 5 hPa. Além disso, através da técnica 

de relaxamento exponencial 8 pontos de grades foram reservados para serem utilizados como 

zona de amortecimento (buffer zone) nos limites norte e sul. Esses pontos corresponde a área 

onde o modelo regional assimila as condições do modelo global e segundo AMBRIZZI et al., 

(2018) devem ser excluídas das análises pois em geral, a física interna do modelo apresenta 

problemas nessa região.  

 

Como nesse estudo foi utilizado a configuração tropical, a resolução horizontal do 

modelo é determinada a partir da seguinte equação: 

 

                      Dx=2 π R / N                                                                         (1) 

 
Em que, R é o raio da terra e N é o número de pontos de grade na direção leste-oeste.  

 

 A partir dessa equação e do número de pontos no eixo x e y descritos acimas, a resolução 

horizontal e o domínio do modelo, excluído o buffer zone, foi de aproximadamente, 30 km e 

30°N – 30°S (Figura 6), respectivamente.  

 

Para realizar as simulações, utilizou-se a reanálise ERA-Interim (DEE et al., 2011) como 

condição inicial e de contorno nas fronteiras norte e sul para prover as informações de grande 

escala da atmosfera, e o campo de temperatura da superfície do mar de Reynolds et al., (2002). 

Como o modelo dispõem de várias opções físicas e existem poucos estudos com a banda 

tropical, inclusive, nenhum na literatura com foco sobre o NEB, tampouco sobre as secas na 

região, vários testes de sensibilidade com diversas parametrizações físicas (Tabela 3) foram 

realizados objetivando selecionar as opções físicas do modelo que melhor representassem os 

padrões de circulação de grande escala em anos de déficit hídrico no NEB. 
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Figura 6 – Domínio do modelo e topografia. A área destacada em azul corresponde a região 

Nordeste do Brasil. 

 
Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

Tabela 3 – Experimentos numéricos realizados no estudo visando obter a melhor configuração 

do modelo para representar anos com anomalias negativas de chuvas sobre o NEB. 

Nome 

Exp. 

Esquema 

Superfície 

Camada  

Limite 

Convecção 

(continente) 

Convecção 

(oceano) 

Moisture scheme 

(estratiforme) 

EXP1 BATS UW-PBL GRELL EMANUEL SUBEX 

EXP2 BATS UW-PBL TIEDTKE EMANUEL SUBEX 

EXP3 BATS UW-PBL GRELL EMANUEL NOGHEROTTO/

TOMPKINS 

EXP4 CLM UW-PBL GRELL EMANUEL SUBEX 

EXP5 CLM HOLTSLAG GRELL TIEDTKE NOGHEROTTO/

TOMPKINS 

EXP6 CLM HOLTSLAG TIEDTKE EMANUEL SUBEX 

EXP7 CLM UW-PBL TIEDTKE EMANUEL SUBEX 

EXP8 CLM UW-PBL TIEDTKE GRELL SUBEX 

EXP9 CLM UW-PBL TIEDTKE EMANUEL NOGHEROTTO/

TOMPKINS 

Fonte: Elaborada pelo o autor, 2019. 
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Devido os grandes recursos computacionais requeridos, esses testes de sensibilidade 

foram produzidos para algumas estações do verão e outono, época mais chuvosa do NEB, no 

período entre 2012-2016. Finalizadas as simulações, uma análise subjetiva era realizada com o 

campo de precipitação simulado pelo modelo e observado pelo GPCP. Por exemplo, verificou-

se que no EXP8 a precipitação associada a posição da ZCIT estava muito ao sul da indicada 

pelo GPCP, enquanto no EXP9 a precipitação sobre todo o domínio do modelo era 

superestimada (Ver Apêndice). Assim, após essas análises preliminares dos experimentos 

numéricos (Tabela 3), constatou-se que o melhor conjunto de parametrizações foi o EXP7. 

 

Desta forma, as simulações numéricas do estudo foram produzidas com as seguintes 

configurações físicas: convecção de cumulus mista utilizando o esquema de TIEDTKE (1989) 

sobre o continente e EMANUEL (1991) sobre o oceano; esquema SUBEX de nuvens 

estratiformes (PAL; SMALL; ELTAHIR, 2000); camada limite planetária da Universidade de 

Washington (UW-PBL – BRETHERTON; MCCAA; GRENIER, 2004; O’BRIEN et al., 2012); 

esquema de fluxo oceânico de Zeng (ZENG; ZHAO; DICKINSON, 1998); CLM3.5 para 

interface solo-vegetação-atmosfera (STEINER et al., 2009); e esquema de transferência 

radiativa CCM3 (KIEHL et al., 1996). 

  

 O tempo das simulações foram de 7 meses para cada ano entre o período de 2012-2016, 

iniciando em 1 de Novembro e finalizando em 31 de Maio. Em todos os anos as simulações 

foram analisadas nas estações DJF e MAM, desta forma o mês de Novembro foi considerado 

como o tempo necessário para o modelo se ajustar (spin-up), sendo excluído posteriormente 

das análises. A Tabela 4 resume os detalhes técnicos da simulação realizada, incluindo o 

período e domínio do modelo. 

 

As saídas numéricas do modelo produzidas na pesquisa foram comparadas em toda sua 

extensão do domínio (30ºN-30ºS) com as variáveis atmosféricas do ERA5 e com o campo de 

precipitação do GPCP. Para isso, procedeu-se a avaliação através de seções transversais das 

variáveis temperatura e vento zonal nas estações do verão e outono austral, bem como por meio 

da representação da circulação tropical, aqui representadas pelas células de Hadley e Walker. 

Por fim, analisou-se o campo espacial da precipitação, objetivando verificar a destreza do 

modelo. 
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Tabela 4 – Configuração da simulação executada utilizando o modelo RegCM-TBAND. 

Parâmetros da simulação  

Número de pontos na direção N/S 120 

Número de pontos na direção L/O 656 

Número de níveis verticais 18 

Domínio do modelo 
30°S-30°S; 180°W-180°E 

Espaçamento de grade = 30 km 

Período analisado 2012-2016 

Esquema de convecção cumulus 
Tiedtke sobre o continente e 

Emanuel sobre o oceano 

Esquema nuvens estratiformes SUBEX 

Camada limite planetária UW-PBL 

Esquema de fluxo oceânico ZENG 

Esquema superfície terrestre CLM 

Esquema de transferência radiativa CCM3 modificado 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

Para verificar a habilidade do modelo em representar as anomalias negativas de chuvas 

no subdomínio do NEB, realizou-se uma comparação subjetiva baseada na distribuição espacial 

e na intensidade das anomalias de precipitação simulada pelo modelo em relação a observada 

pela base de dados de Xavier et al., (2016) ao longo das estações do verão e outono austral de 

2012 a 2016. Séries temporais das anomalias de precipitação entre 2012 a 2016 também foram 

construídas para analisar a concordância da simulação do modelo em representar as condições 

de déficit hídrico observado no NEB. As anomalias foram calculadas em relação à climatologia 

de 1981-2010. O organograma contido na Figura 7 resume os dados e as metodologias aplicados 

nesta etapa da pesquisa. 

 

 

3.3.4 Destreza do modelo  

 Os processos de validação para averiguar como o RegCM-TBAND simulou os padrões 

de circulação de grande escala e os campos espaciais da precipitação foram calculados por meio 

da medida do viés. 
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 O BIAS representa a diferença média nos pontos de grade entre os valores simulados e 

observados. Um valor maior (menor) do que zero indica que a simulação superestima 

(subestima) as observações. Sendo assim, quanto mais próximo de zero melhor o modelo simula 

o dado observado. Essa medida estatística vem sendo amplamente utilizada em estudos 

numéricos, principalmente os que fazem uso do RegCM (COPPOLA et al., 2012; ROCHA et 

al., 2014; TIWARI et al., 2015; REBOITA AMARO; RODRIGUES (2018); LLOPART et al., 

2017). O BIAS foi calculado conforme a Equação (2). 

 

BIAS=
1

n
∑(Ei-Oi)

n

i=1

                                                              (2) 

 

Em que Ei são os valores estimado pelo modelo e Oi os valores observados.  
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Figura 7 – Organograma dos dados e metodologia utilizados na dissertação. 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Distribuição da anomalia de precipitação no Nordeste do Brasil durante 2012-

2016  

A Figura 8a mostra a distribuição espacial climatológica da precipitação no Brasil no 

período de 1981-2010 de acordo com a base de dados Xavier et al., (2016). Pode-se observar 

que a precipitação média anual no NEB varia de 2000 mm na porção noroeste a menos de 600 

mm em várias localidades na parte central. Embora o litoral e o extremo noroeste apresentem 

altos acumulados anuais, verifica-se que a região Nordeste do Brasil é a mais seca do país. De 

fato, embora vários sistemas meteorológicos atuem na região, como por exemplo, a ZCIT, 

VCAN, DOL, LI, sistemas frontais, entre outros, a distribuição espacial da precipitação é 

heterogênea e caracterizada por alta variabilidade espacial (MEDEIROS; LUCIO; SILVA, 

2017; OLIVEIRA; SANTOS e SILVA; LIMA, 2017).  

 

Em relação as anomalias anuais de precipitação durante o período de 2012 a 2016 

(Figura 8b), verifica-se que sobre todo o NEB foram registradas anomalias negativas. No 

entanto, os maiores déficits de precipitação foram detectados no NNEB (1.2°S - 8°S e 34.4°W 

- 48.25°W). Em termos de magnitude, sobre o NEB as anomalias de 2012 a 2016 foram -353,2; 

-73,5; -165,1; -327,6 e -143,7 mm, respectivamente, enquanto que sobre o NNEB registrou-se 

-425,3; -201,6; -162,4; -363,0 e -243,1 mm, respectivamente (Figura 9). Desta forma, ao todo 

as anomalias foram de -1.063,1 mm no NEB e -1.395,3 mm no NNEB. Como a análise espacial 

da anomalia de precipitação mostrou que o evento de seca foi mais intenso no NNEB, as 

análises seguintes das características climáticas da anomalia de precipitação, temperatura 

máxima e mínima, e radiação de onda longa serão restritas a essa área. Ainda de acordo com a 

Figura 8, pode-se inferir como a ocorrência de eventos de seca é prejudicial a porção central do 

Nordeste do Brasil, haja visto que a predominância de anomalias negativas de precipitação em 

uma região que apresenta média climatológica de precipitação inferior a 600 mm/ano 

provavelmente teve um grande impacto nos recursos hídricos, como observado na bacia do rio 

São Francisco, que apresentou em Janeiro de 2016 apenas 5% da sua capacidade máxima, e nos 

reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves e Coremas – os mais importantes dos estados do Rio 

Grande do Norte e Paraíba, respectivamente – que perderam ambos aproximadamente 30% do 

seu volume armazenado durante o ano extremo seco de 2012 (MEDEIROS et al., 2018).     
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Figura 8 – a) Distribuição espacial da precipitação anual (mm) sobre o Brasil entre 1981-2010 

e b) anomalia de precipitação acumulada (mm) de 2012-2016 em relação a precipitação 

climatológica média anual extraídos dos dados de Xavier et al., (2016). O retângulo em b define 

o Norte do Nordeste do Brasil (área entre 1.2°S - 8°S e 34.4°W - 48.25°W). 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

Figura 9 – Anomalias anuais de precipitação na região Nordeste do Brasil (NEB) e na porção 

Norte do Nordeste do Brasil (NNEB) no período de 2012 a 2016 extraídos dos dados de Xavier 

et al., (2016). Anomalias são calculadas com base no período climatológico de 1981-2010. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 
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4.2 Estação chuvosa no NNEB 

 Analisando o ciclo anual da precipitação no NNEB observa-se que os meses médios 

mais chuvosos se concentram de fevereiro a maio (71,5%), enquanto a estação seca compreende 

os meses de julho a dezembro (14,9%) (Figura 10a). Os meses de junho e janeiro, por outro 

lado, indicam a transição para o período seco e chuvoso, respectivamente. Ainda de acordo com 

a Figura 10a, apenas os meses de Março a Maio (MAM) são responsáveis por mais de 55% do 

total anual da precipitação, sendo considerada a estação chuvosa do NNEB. Esta estação 

chuvosa é a mesma determinada por Hastenrath; Heller, (1977); Hounsou-Gbo et al., (2015), 

Mutti et al., (2018) e Barbosa et al., (2019) para diferentes períodos históricos e conjuntos de 

dados de precipitação, sendo modulada principalmente pela ZCIT (WALISER; GAUTIER, 

1993; UVO et al., 1998), que atinge sua posição mais ao sul no Oceano Atlântico Tropical em 

meados de abril.  

 

 A precipitação climatológica (1981-2010) observada ao longo das estações do ano é 

semelhante (em totais médios) aos valores observados durante o evento de seca (2012-2016) 

(Figura 10b), com exceção do outono. A diferença entre a média de precipitação dos verões 

climatológico e do evento seca foi da ordem de +29,9 mm, enquanto que no inverno e primavera 

foram de -23,9 mm e -11 mm, respectivamente. Por outro lado, na estação do outono austral, 

os valores foram bem distintos. No período climatológico, o valor médio da precipitação foi 

742,2 mm, enquanto que no evento de seca foi de 462,2 mm, representando um déficit hídrico 

de 37,8%. Estas características associadas as observadas na seção 4.1 destaca como esse evento 

de seca foi severo e prejudicial para os recursos hídricos e consequentemente a população, dado 

que a recomposição das águas dos reservatórios utilizados para abastecimento das cidades e uso 

agrícola restringe-se primordialmente a esses meses da curta estação chuvosa (MAM), que 

conforme observado na Figuras 8b e 9, foi altamente afetado durante os 5 anos de seca (2012-

2016). 
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Figura 10 – Histograma da precipitação mensal no NNEB com base nos dados de Xavier et al., 

(2016) no a) período climatológico (1981-2010) e b) comparação entre a distribuição sazonal 

da precipitação durante 1981-2010 e o evento de seca (2012-2016) (mm). 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

 Para analisar em mais detalhes como a estação chuvosa (MAM) foi afetada durante os 

anos de 2012 a 2016, a série temporal da anomalia de precipitação sobre o NNEB no outono 

austral foi construída (Figura 11). Observa-se que de 2012 a 2016 a precipitação foi 840,3 mm 

abaixo da média, com o outono austral de 2012 sendo o que apresentou as maiores anomalias 

negativas de precipitação, que foi de -317,5 mm em relação à média climatológica da região de 

1981-2010 (573,5 mm). Cunha et al., (2018) sugeriram que essas anomalias de 2012-2016 

poderiam estar relacionadas com tendências de aquecimento no oceano Atlântico tropical. 

Examinando o modo do GradATL (Figura 13a), que é correlacionado com o posicionamento 

da ZCIT (GLOOR et al., 2013; KAYANO et al., 2018), tendência positiva de 0,016ºC é 

observada (Tabela 5). Para o período de 2012-2016, o GradATL é positivo em 2012, 2013 e 
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2016 e provavelmente favoreceu que a ZCIT situasse ao norte da sua posição climatológica, o 

que pode ter acarretado os déficits hídricos de precipitação sobre o NNEB (Figura 11).  

 

 Examinando toda a série temporal da anomalia de precipitação (Figura 11), verifica-se 

que a região NNEB apresenta ciclos com períodos alternados de chuvas abaixo e acima da 

média, como pode-se observar entre os anos de 1981 a 1997. Durante 1981 a 1983 a 

precipitação foi abaixo da média, seguido por um período de chuvas abundantes entre 1984 a 

1989, retornando a um período de déficit de precipitação entre 1990 a 1993, e novamente 

voltando a um período com chuvas acima da média entre 1994 a 1997. No entanto, de 2001 a 

2016, em doze dos dezesseis outonos austrais a precipitação ficou abaixo da média 

climatológica, indicando a natureza plurianual dessa intensa seca, como sugerido por Marengo; 

Torres; Alves (2016). Apesar do predomínio das anomalias negativas, especialmente ao longo 

dos últimos anos, e da tendência negativa, a precipitação no NNEB não apresentou significância 

estatística na escala anual e sazonal (Tabela 5). 

 

 Ainda de acordo com a Figura 11, a segunda estação chuvosa mais seca foi 1983 com 

anomalia negativa de precipitação de 286,3 mm, o que corresponde a 9,8% menor do que 2012. 

Em relação a intensidade e duração, verifica-se que as intensidades dos eventos anteriores foram 

inferiores quando comparados a seca no período de 2012-2016, embora em outros anos tenham 

sido registrados anomalias negativas em vários anos consecutivos (1981-1983; 1990-1994; 

2001-2005). Por exemplo, em 1981-1983 e 1990-1993 as anomalias em MAM foram iguais a -

543,6 e -705,1 mm, respectivamente. No período 2001 a 2005, evento com duração similar ao 

da seca de 2012-2016, a anomalia em MAM foi de -378,7 mm, ou seja, 54,9% menor do que a 

seca de 2012-2016. Estes resultados claramente ilustram como esse último evento de seca foi 

severo, sendo considerado aquela que provavelmente afetou a maior quantidade de área na 

história do NEB, como indicado previamente por BRITO et al., (2017).  Como consequência 

dessa seca severa, uma rodada de discussões sobre a melhoria das políticas e resiliência aos 

eventos de seca, bem como sua gestão nos níveis estadual e federal foi proposta (WILHITE; 

SIVAKUMAR; PULWARTY, 2014). No entanto, várias políticas públicas ainda são 

necessárias, especialmente para a população de baixa renda, que não tem acesso a água regular 

e de boa qualidade, dependendo essencialmente da água disponibilizada pelos carros pipas dos 

municípios (GUTIÉRREZ et al., 2014). 
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Figura 11 – Série temporal da anomalia de precipitação no outono austral (Março-Abril-Maio) 

extraído dos dados Xavier et al., (2016) durante o período de 1981-2016 sobre o Norte do 

Nordeste do Brasil. As anomalias são calculadas com base na média climatológica de 1981-

2010. A linha tracejada indica a tendência.  

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

 Em relação as anomalias de temperatura máxima e mínima em MAM durante o período 

de 1981 a 2016 (Figura 12a e 12b), verifica-se que existe tendência positiva ao nível de 

significância de 99%, sendo 0,316ºC para a temperatura máxima e 0,414ºC para temperatura 

mínima (Tabela 5). No período do evento de seca (2012-2016), as anomalias de temperatura 

máxima foram 1,5; 1,3; 0,5; 0,9 e 1,7°C, respectivamente, indicando que durante esse período 

o NNEB foi assolado não apenas por anomalias negativas de precipitação, como também por 

temperaturas do ar mais elevadas. Esse aquecimento é causado primordialmente pelo aumento 

da radiação solar incidente, haja visto a redução da cobertura de nuvens, indicado pelas 

anomalias positivas de radiação de onda longa (Figura 13b). 

 

Comportamento similar foi verificado para a temperatura mínima (Figura 12b), isto é, 

de 2012 a 2016 as anomalias de temperatura mínima também apresentaram uma tendência de 

aumento, com valores de 0,1; 0,8; 0,3; 0,3 e 1,0°C, respectivamente. Estas análises indicam que 

durante o evento de seca houve um aumento na frequência de ondas de calor e uma diminuição 
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na frequência de noites frias, corroborando com estudos que apontam esse padrão de 

comportamento no NEB ao longo dos últimos anos (BEZERRA et al., 2018; SILVA et al., 

2018). Todas essas mudanças na temperatura e precipitação podem ter afetado 

significativamente não apenas os recursos hídricos, agricultura e saúde, mas também a 

capacidade de sobrevivência dos ecossistemas (COOK; MANKIN; ANCHUKAITIS, 2018). 

 

Figura 12 – Série temporal da anomalia de a) temperatura máxima e b) mínima no outono 

austral (Março-Abril-Maio) extraído dos dados Xavier et al., (2016) durante o período de 1981-

2016 sobre o Norte do Nordeste do Brasil. As anomalias são calculadas com base na média 

climatológica de 1981-2010. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 
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Figura 13 – Série temporal do a) Gradiente inter-hemisférico da superfície do mar do                           

Atlântico (GradATL) em MAM, e da b) anomalia de radiação de onda longa sobre o Norte do 

Nordeste do Brasil durante o período de 1981-2016. As anomalias são calculadas com base na 

média climatológica de 1981-2010. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

Tabela 5 – Teste de tendência de Mann-Kendall aplicado na série temporal anual das anomalias 

de precipitação e temperatura máxima e mínima; e na anomalia sazonal (MAM) da precipitação, 

temperatura máxima e mínima, e radiação de onda longa sobre o NNEB e do modo GradATL 

de 1981 a 2016 com nível de significância de 1%. *Tendência é significante com p < 0.01.  

         Variáveis Test Z p-valor Significância 

Anual  

Precipitação -0.072 p>0.05  

Temperatura máxima 0.460 p<0.01 * 

Temperatura mínima 0.486 p<0.01 * 

Sazonal (MAM)  

Precipitação -0.143 p>0.05  

Temperatura máxima 0.316 p<0.01 * 

Temperatura mínima 0.414 p<0.01 * 

Índice GradATL  0.016 p>0.05  

Radiação de onda longa 0.167 p>0.05  
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4.3 Aspectos dinâmicos de larga escala 

Esta seção investiga a relação entre a precipitação no NNEB e os padrões de grande 

escala atmosférico e oceânico visando identificar possíveis mecanismos dinâmicos associados 

com o evento de seca de 2012 a 2016.  

 

A primeira análise é em relação a ATSM (Figura 14), que de acordo com Coelho et al., 

(2016) é considerado um aspecto primordial para entender as anomalias climáticas. As 

anomalias (diferença da média climatológica durante os eventos de ENOS entre 1981-2010) 

nos tons azuis representam águas oceânicas superficiais com temperaturas abaixo do normal 

(anomalia negativa), enquanto que os tons em vermelhos indicam águas oceânicas com 

temperaturas acima do normal (anomalia positiva). Durante os anos neutros (2012-2014) 

(Figura 14a), a ATSM foi positiva sobre a maior parte da região do Niño no Oceano Pacífico, 

enquanto no Oceano Atlântico, ATSM negativas predominaram. Este padrão indica que durante 

os anos de 2012-2014, a TSM na região do Niño (Atlântico) estava mais aquecida (fria) em 

comparação aos outros anos neutros registrados no período 1981-2010 (ver seção 3.4). Em 

particular, essas ATSM no Oceano Atlântico não favorecem, por exemplo, a migração para sul 

da ZCIT, pois o modo do GradATL estava apontando para norte (Figura 13a) (MOURA; 

SHUKLA, 198; LUCENA; SERVAIN; GOMES FILHO, 2011; AMORIM; RODRIGUES; 

SANTOS E SILVA, 2014). Consequentemente, as anomalias negativas de precipitação no 

NNEB (Figura 11) devem estar associadas com esse modo de variabilidade climática do 

Atlântico.  

 

Por outro lado, durante o evento de El Niño 2015-2016 observa-se que em MAM 

predomina ATSM negativas sobre toda a região do Niño (Niño 1, 2, 3 e 4) (Figura 14b), 

indicando que sobre essa porção do Oceano Pacífico, a TSM estava mais fria em comparação 

aos outros eventos de El Niño registrados entre 1981-2010. Considerando toda duração do El 

Niño 2015-2016, sabe-se que esse evento foi um dos mais fortes já registrados (JIMÉNEZ-

MUÑOZ et al., 2016), apresentando inclusive seis trimestres consecutivos ATSM superiores a 

2°C. No entanto, quando analisado apenas o outono austral, verificou-se que em MAM de 2015, 

o El Niño estava apenas começando e com fraca intensidade, e em MAM de 2016, o El Niño 

estava acabando e com fracos sinais. Assim, como o trimestre MAM de 2015 e 2016 

correspondem ao início e final do evento de El Niño, e considerando que os padrões de 

teleconexões atmosféricos associados com os sinais do ENOS na precipitação é melhor 

estabelecida apenas durante El Niño moderados e fortes (OLIVEIRA et al., 2018), 
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possivelmente os efeitos prolongados da anomalia negativa de precipitação no NNEB durante 

2015 e 2016 (Figura 11) não pode ser atribuído exclusivamente ao El Niño, como sugerido por 

Marengo et al., (2017), mas a uma influência conjunta de outros padrões de teleconexões 

atmosféricos.  

 

Cunha et al., (2018) sugeriram que a tendência de aquecimento observado no oceano 

ATN poderia ser o principal mecanismo relacionado com o episódio de seca severa recente no 

NEB. De fato, o GradATL positivo em 2016 (Figura 13a) indica que o ATN estava 

anomalamente mais aquecido que o ATS, favorecendo dinamicamente que a posição da ZCIT 

continuasse posicionada acima da sua climatologia, ocasionando menos precipitação sobre o 

NNEB.   

 

Figura 14 – Anomalias de temperatura da superfície do mar (°C) baseado nos dados do NOAA 

ERRST v3b durante a) 2012 a 2014 e b) 2015 a 2016. Anomalias são calculadas com relação a 

composição dos 20 anos neutros e 5 anos de El Niño registrados em MAM de acordo com o 

ONI entre 1981-2010.  A caixa tracejada destaca o NEB. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

O padrão associado com a ATSM torna-se mais evidente quando analisado as anomalias 

de radiação de onda longa (Figura 15), que é um indicativo da presença ou ausência de atividade 

convectiva. Anomalias negativas de radiação de onda longa é observado sobre o ATN de 2012 
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a 2014 (Figura 15a), provavelmente associado com a banda de nebulosidade da ZCIT, que 

estava posicionada mais ao norte (RODRIGUES; McPHADEN, 2014). Sobre a região Nordeste 

do Brasil, anomalias positivas de radiação de onda longa são verificadas, indicando fracas 

atividades convectivas na região, corroborando com a redução da precipitação observada em 

MAM (Figura 11). No período de 2015 a 2016 (Figura 15b), anomalias negativas de radiação 

de onda longa é visualizado em torno de 160ºE, indicando a presença de uma estrutura 

convectiva atuando como uma fonte tropical. A leste desta fonte, nota-se anomalias positivas 

de radiação de onda longa entre 170ºW a 75ºW, indicando a supressão da atividade convectiva 

sobre essa área. Esta configuração tropical é explicada pela célula de circulação de Walker, com 

movimentos ascendentes sobre a região de radiação de onda longa negativa, e movimentos 

descendentes sobre a área com radiação de onda longa positiva, como sugerido por Coelho et 

al., (2016), que encontrou padrão similar sobre essa região. Sobre o NEB, apesar da baixa 

intensidade, anomalias positivas são detectadas, reforçando a diminuição da convecção e 

consequentemente, da precipitação.  

 

Figura 15 – Anomalia de radiação de onda longa (W m-2 ) baseado na reanalise do NOAA-

CDC durante a) 2012 a 2014, e b) 2015 a 2016. Anomalias são calculadas com relação a 

composição dos 20 anos neutros e 5 anos de El Niño registrados em MAM de acordo com o 

ONI entre 1981-2010.  A caixa tracejada destaca o NEB. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 
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Conforme observado na ATSM (Figura 14) e pelas anomalias positivas e negativas da 

radiação de onda longa (Figura 15) ambas as células de circulação de Walker e Hadley 

influenciam a precipitação no NNEB. Desta forma, as características da estrutura vertical dessas 

circulações (meridional e zonal) serão investigadas durante MAM na fase neutra (2012-2014) 

e positiva do ENOS (2015-2016). A circulação regional de Hadley durante os anos neutros 

(Figura 16a) mostra intenso movimento descendentes entre 5ºN e 5ºS. Este padrão atmosférico 

explica a predominância das anomalias positivas de radiação de onda longa sobre o NEB 

(Figura 15a), inibindo os movimentos ascendentes de grande escala relacionados com a célula 

de Hadley, o que pode estar associado com as anomalias negativas de precipitação no NNEB 

(Figura 11). De fato, análises similares produzidas por De Souza e Ambrizzi (2002) encontrou 

que em geral, quando o ramo descendente da célula de Hadley é observado sobre áreas tropicais 

da América do Sul, anomalias negativas de precipitação são registradas no NEB. Na região 

entre 5ºN a 30ºN, movimentos ascendentes são observados em toda área. No entanto, os 

movimentos mais intensos associados com o ramo ascendente da circulação de Hadley é restrito 

entre 10ºN a 20ºN. Esta circulação mais intensa é associada com o aumento da atividade 

convectiva e precipitação, situando-se em uma posição similar as anomalias negativas de 

radiação de onda longa (Figura 15a), definindo provavelmente a posição da ZCIT no período 

estudado.  

 

Durante o evento de El Niño (2015-2016), a célula de circulação de Hadley (Figura 16b) 

tem o mesmo comportamento dos anos neutros, no entanto, percebe-se uma menor intensidade 

quando comparado com os anos anteriores (2012-2014). Isto indica que os movimentos 

descendentes sobre a região entre 5ºN e 5ºS, e os movimentos ascendentes entre 10ºN e 20ºN 

ainda estão presentes, mas são menos intensos durante 2015-2016. Estes resultados são 

explicados pela ocorrência do fenômeno El Niño, como ilustrado por Oliveira et al., (2018) e 

Freitas et al., (2017), que demonstraram que em anos de El Niño, a circulação de Hadley é mais 

fraca quando comparada com anos neutros.  
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Figura 16 – Seção transversal da circulação de Hadley sobre as longitudes de 50°W-30°W 

durante o outono austral (Março-Abril-Maio) de 2012 a 2014 (a) e 2015 a 2016 (b). O 

preenchimento em cores é o movimento vertical (ômega), sobreposto por vetores do vento em 

m/s. Os tons em azul (vermelho) representam movimentos ascendentes (descendentes).  

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

A Figura 17 mostra a seção transversal da velocidade vertical (ômega) entre 5ºN e 5ºS 

durante MAM de 2012-2016. Movimento descendente é observado entre 120ºE a 175ºE, e sobre 

o continente Africano nos anos neutros (Figura 17a). Por outro lado, movimentos ascendentes 

associados com aquecimento diabático é observado sobre os Oceanos Indico (60-90ºE) e 

Pacífico (cerca de 120ºW). Além disso, movimentos ascendentes também são detectados sobre 

as longitudes em torno da América do Sul (80-35ºW), promovendo atividades convectivas 

sobre essa região, coincidindo com a ocorrência de eventos de cheias registrados na Amazônia 

em 2014 (OVANDO et al., 2014; ESPINOZA et al., 2018). Em consonância com esses 

resultados, Barichivich et al., (2018) mostraram que a intensificação da circulação de Walker 

na Amazônia é altamente consistente com a tendência de aumento das inundações em Manaus 

e o aumento associado na precipitação da estação úmida em toda a bacia. Por outro lado, no 

Nordeste do Brasil, embora o ramo ascendente da circulação de Walker favoreça o aumento da 

atividade convectiva, os movimentos divergentes em baixos níveis em função do 
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posicionamento da ZCIT (Figura 14a e 15a) provavelmente teve maior predominância do que 

a célula de Walker para causar movimentos subsidentes, haja visto as anomalias negativas de 

precipitação entre 2012 a 2014 (Figura 11). 

 

Durante o evento El Niño (Figura 17b), movimentos subsidentes também ocorreram 

sobre o Oceano Índico e Pacífico ocidental (120ºE-140ºW) assim como observado durante os 

anos neutros (Figura 17a). No entanto, esses padrões de circulação são mais intensos nessas 

regiões durante o evento de El Niño. Ainda de acordo com a Figura 17, nota-se que a circulação 

sobre a América do Sul (80-35ºW) apresenta características diferentes entre os eventos neutros 

e de El Niño. Em 2015-2016, movimentos descendentes (subsidência, inibindo a formação de 

nuvens e precipitação) pode ser observado sobre a Amazônia e Nordeste do Brasil. Esses 

movimentos atmosféricos descendentes sugerem que a ocorrência de precipitação abaixo da 

normal climatológica durante a estação chuvosa do NNEB em 2015-2016 (Figura 11) podem 

estar relacionados com o ramo descendente da circulação de Walker bem como pelos 

movimentos subsidentes da célula de Hadley (Figura 16b), como discutidos em vários estudos 

que investigaram os mecanismos oceano-atmosfera que causaram mudanças na circulação 

atmosférica que ocasionou eventos de seca no NEB (DE SOUZA; AMBRIZZI, 2002; DE 

SOUZA; KAYANO; AMBRIZZI, 2005; HASTENRATH, 2012; KAYANO; CAPISTRANO, 

2013; KAYANO et al., 2018).  

 

A análise da velocidade potencial na troposfera superior e a anomalia do vetor vento 

divergente em 200 hPa (Figura 18) corrobora com os ramos ascendentes e descendentes das 

células de Hadley e Walker (Figuras 16 e 17) descritas anteriormente sobre o NEB. Nos anos 

neutros (Figura 18a), verifica-se um padrão de convergência dos ventos próximo ao NNEB em 

altos níveis, consistente com as anomalias positivas de radiação de onda longa ilustrados na 

Figura 15a e realçando a circulação de Hadley descrita anteriormente, com movimentos 

subsidentes entre 5ºN e 5ºS (Figura 16a). Essa circulação anômala em altos níveis reforça o 

cenário desfavorável para formação de nuvens, justificando as anomalias negativas de 

precipitação observadas no NNEB durante 2012-2014 (Figura 11). 
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Figura 17 – Seção transversal da circulação de Walker sobre as latitudes de 5°S-5°N durante o 

outono austral (Março-Abril-Maio) de 2012 a 2014 (a) e 2015 a 2016 (b). O preenchimento em 

cores é o movimento vertical (ômega), sobreposto por vetores do vento em m/s. Os tons em 

azul (vermelho) representam movimentos ascendentes (descendentes).  

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

Durante o evento de El Niño (2015-2016) (Figura 18b) um padrão de convergência em 

altos níveis é observado em torno de 25ºW, isto é, em uma posição mais a leste em comparação 

aos anos neutros, indicando movimentos subsidentes em regiões circunvizinhas a essa área em 

baixos níveis (1000-700 hPa). Além disso, uma área com anomalias positivas de velocidade 

potencial e vento divergente a leste do Golfo do México é visualizado, indicando que a posição 

da ZCIT de fato estava ao norte da sua posição climatológica para a época. Este padrão descrito 

corrobora as anomalias positivas de radiação de onda longa (Figura 15b) e os movimentos 

divergentes associados com a circulação de Walker (Figura 17b), que resultou nas anomalias 

negativas de precipitação sobre o NNEB durante 2015-2016 (Figura 11).  
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Figura 18 – Anomalia da velocidade potencial em 10
6
 m2 s (contorno e cores) e do vento 

divergente em 200 hPa em m s-1 (vetor) durante o outono austral de 2012 a 2014 (a), e 2015 a 

2016 (b). Anomalias são calculadas com relação a composição dos 20 anos neutros e 5 anos de 

El Niño registrados em MAM de acordo com o ONI entre 1981-2010.  A caixa tracejada destaca 

o NEB. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

4.4 Análise da simulação do modelo  

A avaliação da performance do modelo é uma excelente métrica para entender a 

habilidade deste mesmo modelo em reproduzir as condições climáticas observadas, e assim, 

saber se ele é hábil ou não para ser utilizado em aplicações futuras. Neste sentido, esta seção 

discutirá o desempenho do modelo RegCM4 com o uso da configuração tropical (RegCM-

TBAND) em simular a circulação de grande escala e a precipitação na região tropical. 

 

A Figura 19 apresenta a estrutura vertical da temperatura média indicada pela simulação 

do RegCM-TBAND e pela reanálise do ERA5 em DJF e MAM. Devido a inclinação axial da 

Terra a região equatorial é a área que mais recebe radiação solar no globo, sendo a temperatura 

praticamente constante ao longo do ano. Por outro lado, a inclinação do eixo de rotação da terra 

e o movimento de translação da terra em torno do sol causa mudanças na irradiância solar nos 

hemisférios Norte e Sul no decorrer do ano. Em DJF a intensidade dos raios solares é maior 

sobre o hemisfério sul, enquanto que ao final de março (equinócio) o hemisfério norte começa 
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a receber maior quantidade de irradiação solar (JALIHAL et al., 2019). Como consequência 

desses processos físicos, em baixos níveis troposféricos a temperatura média é mais elevada no 

hemisfério sul em DJF, enquanto que em MAM as temperaturas são mais elevadas no 

hemisfério norte. Esse padrão descrito acima é visualizado na Figura 19, isto é, o modelo é hábil 

em representar as variações sazonais da temperatura média (Figura 19a e 19b) como encontrado 

na reanálise do ERA5 (Figura 19c e 19d), embora em altos níveis o modelo claramente 

superestime a temperatura. 

Figura 19 – Seção transversal da temperatura média (ºC) em Dezembro-Janeiro-Fevereiro 

(DJF, painéis esquerdo) e Março-Abril-Maio (MAM, painéis da direita) durante 2012-2016 

pelo RegCM-TBAND (a,b) e ERA5 (c,d).  

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

 Em relação ao vento zonal (Figura 20), o padrão tropical é bem conhecido: em 

decorrência das altas subtropicais semipermanentes, em baixos níveis o vento é de nordeste no 

hemisfério norte e de sudeste no hemisfério sul, enquanto em altos níveis em ambos os 

hemisférios o vento é predominantemente de oeste, associado com o jato subtropical 

(HOLTON, 1992). Comparando a simulação com a reanálise na camada entre 1000 a 500 hPa, 

o padrão geral dos ventos de leste é bem representado pelo RegCM-TBAND em DJF (Figura 
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20a) e MAM (Figura 20b), embora a simulação superestime a intensidade desses ventos entre 

25ºS-15ºS, e subestime entre 10ºN-20ºS em ambas as estações. Em relação aos jatos de oeste 

em altos níveis, o modelo apresenta deficiência em representar a intensidade entre 30ºS-10ºS e 

10ºN-30ºN, e não é hábil em simular os ventos na região equatorial.  

 

A diminuição na magnitude dos ventos de oeste simulados pelo modelo regional pode 

estar relacionada com a baixa habilidade do modelo em representar o gradiente meridional de 

temperatura e aquecimento diabático da superfície, como sugerido por Zhang; Takahashi; Guo, 

(2008) e Gang; Yong, (2010), o que pode afetar variáveis climáticas, como a precipitação, haja 

visto que os ventos de oeste em altos níveis propagam cavados e cristas, e os distúrbios de 

escala sinótica tendem a se desenvolver preferencialmente em regiões de máxima velocidade 

de vento zonal. 

Figura 20 – Seção transversal do vento zonal (m s-1) em Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF, 

painéis esquerdo) e Março-Abril-Maio (MAM, painéis da direita) durante 2012-2016 pelo 

RegCM-TBAND (a,b) e ERA5 (c,d). 

 
Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

Para avaliar o desempenho do modelo em simular os padrões de circulação de grande 

escala tropical, a célula de Hadley (Figura 21) e Walker (Figura 22) foram analisadas. Os ramos 
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ascendentes e descendentes da célula de Hadley é bem representado pelo modelo em DJF 

(Figura 21a), embora a intensidade do movimento vertical entre 20ºS e 10ºS seja superestimado. 

Esses movimentos ascendentes intensificados pelo modelo favorece a atividade convectiva na 

região, o que pode estar associado com a superestimativa da precipitação sobre essas latitudes 

no Oceano Índico e Pacífico nessa estação (ver abaixo, Figura 23). Em MAM (Figura 21b), o 

modelo é hábil em simular satisfatoriamente os ramos descendentes da célula de Hadley. No 

entanto, a posição da ZCIT simulada não condiz com o posicionamento geográfico observado 

pela comunidade cientifica para este período. A simulação do modelo mostra uma ZCIT dupla, 

bem como um deslocamento ligeiramente para sul da ZCIT no hemisfério sul. Essas 

características podem produzir um campo de precipitação simulado dividido em duas bandas 

de chuvas com uma maior frequência do que é observada, com pico de precipitação dupla 

irrealista fora do equador e precipitação insuficiente no equador, conforme identificado em 

estudos anteriores no qual esse padrão foi visualizado (LIN, 2007; ADAM; SCHNEIDER; 

BRIENT, 2018). 

Figura 21 – Seção transversal do vento meridional médio sobre todas as longitudes do domínio 

do modelo em Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF, painéis esquerdo) e Março-Abril-Maio 

(MAM, painéis da direita) durante 2012-2016 pelo RegCM-TBAND (a,b) e ERA5 (c,d). O 

preenchimento em cores é ômega (dp/dt), onde os tons em azul (vermelho) representam 

movimentos ascendentes (descendentes).  
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 A circulação de Walker simulada pelo RegCM-TBAND mostra movimentos 

ascendentes sobre o leste da Amazônia e costa nordeste da América do Sul (50°W-80°W), 

continente Africano, e sobre as longitudes ao longo do Oceano Índico até o Oceano Pacífico 

ocidental (90°E-160°E), e movimentos descendentes sobre os oceanos Atlântico (0-60ºW) e 

Pacífico leste (120ºE) durante DJF (Figura 22a) e MAM (Figura 22b). 

 

 Embora os movimentos verticais ascendentes e descendentes apresentem configuração 

similares em DJF e MAM pelo RegCM-TBAND, pode-se observar que a circulação de Walker 

é mais intensa em DJF (Figura 22a). Comparando com a reanálise do ERA5, a simulação do 

modelo apresenta bom desempenho em reproduzir a circulação de Walker, as exceções são 

observadas sobre o continente Africano (20ºE-50ºE), no qual o modelo apresenta movimento 

ascendente, enquanto a observação apresenta fraco movimento descendente, e em partes do 

Oceano Índico (80ºE-100ºE), onde o modelo exibe deficiência em reproduzir os movimentos 

verticais ascendentes em ambas as estações (Figura 22c e 22d). Esses vieses sobre essas regiões 

podem favorecer a simulação de atividades convectivas em regiões onde não foram observadas, 

promovendo desvios no campo espacial da precipitação. 

 

De maneira geral, os resultados apresentados nas Figuras 19-22 mostram que a 

configuração tropical do modelo RegCM apresenta habilidade em simular as características e 

padrões de grande escala tropical, embora algumas características observadas não tenham sido 

bem reproduzidas pelo modelo. Para examinar como essas deficiências podem ter produzidos 

erros na precipitação, a distribuição espacial da precipitação e os desvios serão examinados 

(Figura 23).   
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Figura 22 – Seção transversal do vento zonal médio sobre todas as latitudes do domínio do 

modelo em Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF, painéis esquerdo) e Março-Abril-Maio (MAM, 

painéis da direita) durante 2012-2016 pelo RegCM-TBAND (a,b) e ERA5 (c,d). O 

preenchimento em cores é ômega (dp/dt), onde os tons em azul (vermelho) representam 

movimentos ascendentes (descendentes). 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

Durante DJF, as áreas de precipitação mais intensa (>8 mm d
-
¹) são observadas nos 

setores noroeste e oeste do continente da América do Sul (Figura 23c). Valores de precipitação 

similares ocorrem em várias partes oceânicas entre 10ºS e 10ºN durante essa época do ano. 

Comparando com as observações, o campo de precipitação simulado pelo RegCM-TBAND 

(Figura 23a) se assemelha em vários aspectos com o GPCP (Figura 23c), no entanto, também 

existem diferenças na intensidade da precipitação em algumas regiões. O RegCM-TBAND 

superestima a precipitação principalmente entre 5ºN-20ºN, e no sudoeste do Oceano Índico 

(40ºE-100ºE). Esse padrão de superestimativa se relaciona com os erros simulados na 

circulação de Hadley e Walker, conforme ilustrado nas Figuras 21a e 22a.  
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Por outro lado, nota-se uma subestimativa da precipitação sobre a piscina quente e parte 

central do Oceano Índico (0-10ºS), bem como sobre a maior parte da América do Sul e pequenas 

áreas do Oceano Atlântico Norte. Esse viés negativo sobre o Oceano Índico também foi 

encontrado em outros estudos que utilizaram a configuração tropical (COPPOLA et a., 2012; 

TIWARI et al., 2015). Coppola et al., (2012) sugeriram que o esquema de convecção Emanuel 

não fornece uma boa representação da precipitação sobre o Oceano Índico, no entanto, os 

resultados apresentados por Tiwari et al., (2015) mostraram que a subestimativa da precipitação 

nessa área persistiu embora outra parametrização de cumulus tenha sido utilizada. Na Figura 

23e, o grande viés negativo observado sobre a Amazônia e a bacia do Prata é considerado um 

erro sistemático em vários modelos climáticos regionais (MENENDEZ et al., 2010; JESUS et 

al., 2016; LLOPART et al., 2017). Vale ressaltar que esse alto viés negativo foi observado nos 

resultados, embora a simulação produzida nesse estudo tenha sido realizada usando a 

combinação das parametrizações de cumulus Emanuel e da interação vegetação-atmosfera 

CLM3.5, que de acordo com Reboita et al., (2014) e Llopart et al., (2017) resultam em 

simulações com menores erros em comparação com a utilização de outros esquemas físicos.  

  

Durante MAM, o padrão espacial da precipitação observada (Figura 23d) mostra 

características similares a DJF (Figura 23c), mas com uma menor intensidade sobre o Oceano 

Índico, Pacífico oeste e sobre América do Sul. As maiores diferenças em comparação a DJF é 

detectado sobre o Oceano Pacífico, no qual mostra duplicidade da ZCIT. O RegCM-TBAND 

também exibe características similares a simulada em DJF. As principais diferenças entre o 

modelo e o GPCP em MAM está relacionado com a intensidade da ZCIT nos Oceanos Pacífico 

e Atlântico. Sobre o Oceano Pacífico o modelo simula bem a duplicidade da ZCIT, no entanto, 

a ZCIT é posicionada deslocada para norte. Por outro lado, nota-se que sobre o Oceano 

Atlântico a ZCIT permanece dupla e com um grande desvio para sul, características não 

observadas no GPCP. Esse padrão corrobora com o ramo ascendente da célula de Hadley 

ilustrado anteriormente (Figura 21c). Como consequência dessa representação errônea, o 

modelo produz uma superestimativa da precipitação na região de duplicidade da ZCIT (viés 

positivo na Figura 23f), compensando esse excesso com movimentos subsidentes nas regiões 

próximas, justificando os vieses negativos observados entre 5ºS a 5ºN. A duplicidade da ZCIT 

é considerado outro erro comum observado tanto nos modelos climáticos regionais como nos 

globais (NOBRE et al., 2013; CUSTODIO et al., 2016), e pode ser atribuído ao seu ajuste do 

fluxo de massa e também a subestimava da cobertura de nuvens stratus na costa do Peru no 

Pacífico sudoeste (LI et al., 2002).  
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Figura 23 – Precipitação media sazonal (2012-2016) (mm dia 
-1

) em Dezembro-Janeiro-

Fevereiro (DJF, painéis esquerdo) e Março-Abril-Maio (MAM, painéis da direita) pelo 

RegCM-TBAND (a,b) e GPCP (c,d). Viés da precipitação em DJF e MAM comparado ao 

GPCP (e,f).   

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

4.5 Anomalia de precipitação sobre o Nordeste do Brasil simulada pelo modelo 

É interessante observar que apesar do RegCM-TBAND simular baixos acumulados de 

precipitação em grande parte do território da América do Sul nas estações DJF e MAM (Figura 

23e e 23f), sobre a região Nordeste do Brasil, onde um evento severo de seca ocorreu 

(MARENGO et al., 2017; CUNHA et al., 2018), o modelo superestimou a precipitação. Assim, 

para analisar em mais detalhes a habilidade do RegCM-TBAND em simular as anomalias 

negativas de precipitação durante 2012-2016 no NEB, uma série de análises foram produzidas.  

 

A intensidade da anomalia de precipitação pelos dados observado de Xavier e do 

RegCM-TBAND durante o verão (DJF) e outono austral (MAM) – época na qual é registrado 
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os maiores acumulados de precipitação no NEB – é mostrado na Figura 24. Nota-se que embora 

os dados de precipitação de Xavier indiquem predominância de anomalias negativas de 

precipitação em quase todo o NEB, as maiores intensidades são concentradas na porção norte 

do NEB. Durante o verão austral (DJF), a distribuição e intensidade das anomalias de 

precipitação são espalhadas e fracas (Figura 24a), enquanto que durante o outono austral 

intensas anomalias negativas de precipitação (>3 mm dia -1) são registradas principalmente no 

NNEB (Figura 24b), como indicado anteriormente pela Figura 8b e pela série temporal da 

Figura 11. 

 

Em DJF o modelo mostra boa concordância com a observação na parte sul do NEB, 

enquanto que sobre a parte central e norte o RegCM-TBAND apresenta deficiência em 

representar as anomalias de precipitação (Figura 24c). Sobre o extremo noroeste do NEB o 

modelo simula uma extensa área com intensidade de precipitação negativa, enquanto que na 

parte central superestima a quantidade de precipitação em comparação com a observação. Por 

outro lado, em MAM (Figura 24d), embora o RegCM-TBAND apresente comportamento 

similar a DJF, o modelo foi capaz de delinear com boa destreza as anomalias de precipitação 

negativa até certo ponto no NNEB, sub-região na qual o evento de seca foi mais intenso (Figura 

8b). Contudo, o modelo ainda simula maiores intensidades de precipitação na parte central do 

NEB. Possivelmente, a deficiência sobre essa região está associada com a célula de Hadley 

mais forte simulada pelo modelo, conforme descrito anteriormente na Figura 21a e 21b, o que 

favoreceu o aumento da precipitação sobre a parte central do NEB. 

 

Além disso, na seção 4.3 foi discutido que as anomalias negativas de precipitação sobre 

a estação chuvosa do NNEB (MAM) durante 2012-2016 foram ocasionadas principalmente 

pelo movimento descendente relacionado com a posição da ZCIT, que estava ao norte da sua 

posição climatológica. Para examinar em mais detalhes como o RegCM-TBAND simulou a 

posição da ZCIT no Oceano Atlântico, a seção transversal do vento meridional médio sobre as 

longitudes de 0-50ºW e latitude 30ºS-30ºN é apresentada na Figura 25. Comparando a posição 

e intensidade da ZCIT no Atlântico durante o verão austral (DJF), verifica-se que a posição da 

ZCIT é corretamente simulada pelo modelo (Figura 25a). No entanto, a intensidade do 

movimento vertical é subestimada. Por outro lado, entre 15ºS e 5ºS movimentos vertical 

ascendentes é observado apenas na simulação do modelo (Figura 25a), indicando condições 

favoráveis para movimentos convectivos sobre essa região, o que pode explicar o aumento da 

precipitação na parte central do NEB (Figura 24c). 
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Figura 24 – Distribuição espacial da intensidade da anomalia de precipitação (mm dia
-1

) em 

Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF, painéis esquerdo) e Março-Abril-Maio (MAM, painéis da 

direita) pelo base de dado de Xavier (a,b) e RegCM-TBAND (c,d) durante o evento de seca 

(2012-2016) no Nordeste do Brasil. Anomalias são calculadas com base no período 

climatológico de 1981-2010. 

 
Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

No outono austral, nota-se uma diminuição na performance do modelo em representar 

a posição da ZCIT. Enquanto a reanálise do ERA5 indica o posicionamento da ZCIT sobre o 

Equador (Figura 25d), o RegCM-TBAND mostra duplicidade da ZCIT, com um ramo de 

movimentos verticais ascendentes subestimado sobre o Equador, e outro com grande extensão 

vertical e intensidade deslocado para sul. 
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Figura 25 – Seção transversal do vento meridional médio sobre as longitudes 0-50ºW e latitude 

30ºS-30ºN em Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF, painéis esquerdo) e Março-Abril-Maio 

(MAM, painéis da direita) durante 2012-2016 pelo RegCM-TBAND (a,b) e ERA5 (c,d). O 

preenchimento em cores é ômega (dp/dt), onde os tons em azul (vermelho) representam 

movimentos ascendentes (descendentes).  

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

Esse padrão de circulação atmosférico durante MAM observado na média, bem como 

em cada ano ao longo de 2012-2016 (Figura 26b) – diferentemente do indicado pelo ERA5 

(Figura 25b) – claramente sinaliza que a convecção sobre o Oceano Atlântico não foi bem 

reproduzida pelo RegCM-TBAND, justificando a ocorrência da ZCIT dupla em todos os anos 

durante o outono austral (Figura 28b), uma característica não observada pelo GPCP (Figura 

29b). Esses resultados sugerem que o esquema de convecção utilizada nesta pesquisa não 

forneceu uma boa representação da precipitação nessa região, podendo ser melhorado se alguns 

parâmetros de sensibilidade nas parametrizações físicas do modelo fossem alterados, conforme 

ilustrado por Rocha et al., (2012); Martínez-Castro et al., (2018); Mohanty et al., (2019). 
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Figura 26 – Seção transversal do vento meridional médio sobre as longitudes 0-50ºW simulado 

pelo RegCM-TBAND em cada ano entre 2012 a 2016 em Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF, 

painéis esquerdo) e Março-Abril-Maio (MAM, painéis da direita). O preenchimento em cores 

é ômega (dp/dt), onde os tons em azul (vermelho) representam movimentos ascendentes 

(descendentes). 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 
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Figura 27 – Seção transversal do vento meridional médio sobre as longitudes 0-50ºW 

observado pelo ERA5 em cada ano entre 2012 a 2016 em Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF, 

painéis esquerdo) e Março-Abril-Maio (MAM, painéis da direita). O preenchimento em cores 

é ômega (dp/dt), onde os tons em azul (vermelho) representam movimentos ascendentes 

(descendentes). 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 
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Figura 28 – Precipitação media sazonal (2012-2016) (mm dia 
-1

) em cada ano entre 2012 a 

2016 em Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF, painéis esquerdo) e Março-Abril-Maio (MAM, 

painéis da direita) simulada pelo RegCM-TBAND. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 
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Figura 29 – Precipitação media sazonal (2012-2016) (mm dia 
-1

) em cada ano entre 2012 a 

2016 em Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF, painéis esquerdo) e Março-Abril-Maio (MAM, 

painéis da direita) observada pelo GPCP. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

Apesar do modelo superestimar a magnitude da precipitação em grande parte do NEB 

em DJF e MAM (Figuras 23e-23f e 24c-24d), observa-se claramente que nos anos de 2012 e 

2013, e durante o outono austral de 2016 o modelo representa de maneira adequada as 

anomalias negativas de chuva no NEB (Figura 30). Porém, entre o verão austral de 2014 e DJF 

de 2016 o modelo começa a inverter o sinal da precipitação, isto é, condições mais secas são 

registradas no período DJF, enquanto condições mais úmidas são observadas em MAM.  

 

Uma possível explicação para essa mudança no sinal da precipitação é o fato de que 

durante os anos de 2014-2015 o ENOS estava em período de transição, passando da fase neutra 

para El Niño (OLIVEIRA et al., 2018). Assim, parece que combinada com a duplicidade da 
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ZCIT (Figuras 25b e 26b), o período de transição do ENOS refletiu na destreza do modelo em 

representar a variabilidade interanual da precipitação no NEB. A hipótese aqui estabelecida é 

que o RegCM-TBAND não foi capaz de reproduzir o disparo da convecção na região do 

Pacífico quando mudam as fases do ENOS.  

 

Figura 30 – Variabilidade interanual da anomalia de precipitação simulada pelo RegCM-

TBAND (barras verdes) e observada pela base de dados de Xavier (barras amarelas) durante o 

evento de seca (2012-2016) no Nordeste do Brasil. Anomalias são calculadas com base no 

período climatológico de 1981-2010. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2019. 

 

Apesar de não ter tido habilidade em disparar a convecção na região e no período 

correto, o RegCM-TBAND foi capaz de representar a precipitação abaixo da normal durante o 

outono austral de 2012 e 2016, que foram os períodos mais secos em toda região NEB durante 

o evento de seca 2012-2016 (MARENGO et al., 2017; BARBOSA et al., 2019). Esse resultado 

indica que embora a simulação do modelo apresente alguns desvios e não represente 

satisfatoriamente o sinal da precipitação em algumas estações durante o evento de seca (2012-

2016), o modelo foi capaz de apontar corretamente o déficit hídrico ao longo dos anos extremos 

de 2012 e 2016. 
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5 CONCLUSÕES 

 Entender os mecanismos dinâmicos associados com eventos de secas no Nordeste do 

Brasil é crucial para promover políticas públicas. Neste sentido, este trabalho teve como 

objetivo analisar os aspectos dinâmicos associados ao evento extremo de seca ocorrido sobre o 

NEB durante o período de 2012 a 2016. Para atingir esse objetivo, padrões da circulação 

atmosférica de grande escala foram examinados. Posteriormente, utilizou-se um modelo 

climático regional (RegCM4) com a configuração da banda tropical (RegCM-TBAND) para 

verificar se o mesmo era capaz de reproduzir as anomalias negativas de chuvas observadas 

sobre o NEB. 

  

 A análise climática mostrou que o Norte do Nordeste do Brasil (NNEB) foi a região 

mais afetada pela seca, com déficit hídrico superior a 1000 mm entre 2012 a 2016. Avaliando 

a diferença entre a média climatológica (1981-2010) e o evento de seca (2012-2016) durante a 

estação chuvosa do NNEB (MAM), verificou-se um déficit de 37,8% entre 2012 a 2016. Esses 

valores destacam a razão pela qual vários reservatórios da região Nordeste do Brasil atingiram 

baixos volumes de armazenamento, uma vez que a recomposição da água desses reservatórios, 

que são utilizados para consumo humano e uso agrícola, está restrita em sua grande maioria as 

chuvas dos meses da estação chuvosa. A precipitação média em MAM ao longo de 2012 a 2016 

mostrou que a estação chuvosa de 2012 foi a mais seca, com anomalias negativas de 

precipitação de -317,5 mm, seguida pelo ano de 2016 com -184,6 mm. 

 

 As anomalias das temperaturas máximas e mínimas mostraram que durante o evento de 

seca a população do NEB foi afetada não apenas pelo déficit hídrico, mas também pelo aumento 

da frequência de temperaturas máximas mais elevadas e diminuição da frequência de noites 

frias (com significância de 1%). Como o NNEB é uma das regiões mais vulneráveis do ponto 

de vista sócio climático (TORRES et al., 2012; LAPOLA et al., 2019) esses resultados indicam 

piores condições de conforto térmico humano, afetando principalmente os grupos etários mais 

vulneráveis (crianças e idosos). 

 

 Em relação as condições oceânicas, o índice oceânico ONI mostrou que esse evento de 

seca foi influenciado por duas condições oceânicas distintas: fase neutra (2012-2014) e positiva 

(2015-2016) do ENOS. De acordo com as análises em escala regional e dos padrões de 

teleconexões, as anomalias negativas de precipitação entre 2012 a 2014 foram influenciadas 

por condições adversas de TSM no Oceano Atlântico. A presença de anomalias negativas no 
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ATS dificultou a migração para sul da ZCIT, como indicado pela anomalia de radiação de onda 

longa e pela célula de Hadley. Ainda de acordo com esses aspectos dinâmicos, a posição da 

ZCIT estava ao norte da sua posição climatológica, resultando em movimentos subsidentes 

sobre o NNEB, e consequentemente anomalias negativas de precipitação, que foram em torno 

de 530 mm em MAM.  

 

 Em 2015-2016, apesar da ocorrência de um forte evento de El Niño, em MAM de ambos 

os anos o fenômeno estava em seu início e fim do ciclo de vida, respectivamente. Assim, embora 

a circulação de Walker tenha indicado movimentos descendentes sobre o NEB, a fraca 

intensidade do evento em MAM forneceu evidências que não apenas o El Niño esteve 

relacionado ao período seco de 2015 e 2016. O Oceano Atlântico tropical também desempenhou 

um papel fundamental nesses dois anos. As ATSM positiva na maior parte do ATN, bem como 

as anomalias positivas de ROL, e a velocidade potencial e anomalia do vento divergente nos 

altos níveis (200 hPa) indicaram claramente que a posição da ZCIT continuava posicionada ao 

norte da sua climatologia. Dessa forma, as anomalias negativas de precipitação observadas na 

estação chuvosa do NNEB entre 2015 e 2016 (~ 310 mm) foi em decorrência dos movimentos 

subsidentes da circulação de Walker combinado com o ramo descendente da célula de Hadley.  

 

 De maneira geral, os resultados obtidos na análise dos aspectos dinâmicos forneceram 

o padrão de circulação atmosférica associado com o evento intenso e persistente de seca 

ocorrido no Nordeste do Brasil entre 2012-2016. Com este conhecimento, o modelo climático 

regional RegCM4 com a configuração tropical (RegCM-TBAND) foi utilizado para verificar 

se o mesmo conseguiria representar esse evento de seca no NEB.   

 

 Inicialmente as análises foram realizadas para todo o domínio do modelo (30ºS-30ºN). 

Observou-se que geralmente foi encontrado uma boa concordância entre a circulação de grande 

escala tropical simulada e observada, e a sua resposta no campo de precipitação, indicando que 

o RegCM-TBAND foi capaz de reproduzir as características atmosféricas da região tropical. 

Por outro lado, alguns desvios também foram observados na pesquisa, como a ZCIT dupla no 

Oceano Atlântico e a subestimação da chuva na Amazônia e na bacia do Prata. No entanto, é 

interessante destacar que esses erros são considerados sistemáticos em vários modelos 

climáticos regionais e globais.  
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 Sobre o subdomínio do NEB, o modelo RegCM-TBAND simulou a variabilidade 

espacial e a intensidade da precipitação com notável concordância em relação aos dados 

observados de Xavier, embora alguns desvios tenham sido visualizados. Além disso, observou-

se que o modelo foi capaz de delinear com boa destreza a região onde o evento de seca foi mais 

intenso, o Norte do Nordeste do Brasil. Os maiores erros sobre o NEB foram registrados na 

parte central, em virtude do problema da ZCIT dupla no Atlântico, que favoreceu movimentos 

ascendentes inexistentes nessa área. 

 

 Na variabilidade interanual, a quantidade de anomalia de precipitação foi razoavelmente 

bem capturada pelo RegCM-TBAND durante o período de seca. Os resultados indicaram que 

o modelo foi capaz de representar muito bem as anomalias negativas de precipitação nos anos 

mais secos (2012 e 2016), embora o sinal da precipitação tenha sido divergente em alguns anos. 

Portanto, conclui-se que as simulações com a configuração da banda tropical, que permite uma 

menor interferência das condições de contorno lateral, adiciona valor ao modelo climático 

regional RegCM4 por ter representado de maneira satisfatória o evento de seca no NEB.  

 

 Os resultados apresentados nesta pesquisa podem contribuir para a comunidade 

cientifica bem como para os formuladores de políticas públicas. Especialmente os resultados 

aqui expostos são importantes para os centros estaduais, regionais e nacionais de meteorologia, 

pois colaboraram no entendimento da dinâmica da circulação atmosférica durante eventos 

extremos de seca no NEB, trazendo subsídios às atividades de monitoramento climático sobre 

a região e consequentemente, podendo ser utilizada para melhorar o processo de tomada de 

decisão para mitigar os efeitos sociais e econômicos associados a ocorrência de secas na região 

Nordeste do Brasil. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Os resultados da análise dinâmica revelaram que o período de seca 2012-2016 na região 

Nordeste do Brasil foi ocasionado principalmente pela célula de Hadley. No entanto, também 

se levantou a hipótese que outros padrões de teleconexões atmosférica podem ter influenciado 

a circulação geral da atmosfera no período. Assim, uma avaliação da Oscilação do Atlântico 

Norte e Oscilação Decadal do Pacifico podem ser incluídos em análises futuras. Ainda podem 

ser investigados o papel de outros mecanismos de forçante natural, como a propagação da 

Oscilação Madden-Julian na região equatorial entre 2012-2016. 

 

 As simulações numéricas indicaram que a convecção sobre o Oceano Atlântico não foi 

bem reproduzida pelo RegCM-TBAND. Para tentar melhorar esse aspecto do modelo 

experimentos mudando alguns parâmetros de sensibilidade do modelo podem ser realizados. 

 

 Utilizar a configuração de área limitada do modelo climático regional sobre a região 

Nordeste do Brasil durante o período de seca (2012-2016) e comparar se o modelo melhora a 

destreza em relação ao RegCM-TBAND. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Comparação da saída numérica da precipitação simulada pelo EXP8 e 

observada pelo GPCP e TRMM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1 – Precipitação média sazonal durante o outono austral de 2012 simulado pelo EXP8 

do RegCM-TBAND e observada pelo GPCP e TRMM.  
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APÊNDICE B – Saída numérica da precipitação simulada pelo EXP9. 

 

 

Figura B.1 – Precipitação média sazonal durante o outono austral de 2013 simulado pelo EXP9 

do RegCM-TBAND. 

 


