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RESUMO 

A utilização de fontes renováveis para geração de energia é essencial para o equilíbrio do sistema 

elétrico brasileiro. A região Nordeste do país apresenta o maior potencial de geração a partir de 

fontes eólica e solar e, apesar disso, tais fontes ainda são pouco exploradas e correspondem à 

aproximadamente 7% da energia elétrica gerada no Brasil. Diversos estudos de mapeamento do 

potencial de geração de energia têm sido realizados para o território brasileiro, mas ainda são 

incipientes os estudos que avaliam eventuais impactos de mudanças futuras no clima sobre a 

intensidade dos ventos e irradiância solar incidente à superfície. Ademais, pouco se aborda a 

importância de estudos climáticos consistentes para a formulação de políticas públicas mais 

eficazes e como estes podem contribuir com o desenvolvimento regional. Nesse contexto, o 

objetivo geral deste estudo é aprofundar o conhecimento acerca do comportamento das 

intensidades de vento e irradiância solar em cenários de mudança futura do clima na região 

Nordeste do Brasil tendo em vista que esta poderá ser uma valiosa ferramenta para o planejamento 

energético de médio e longo prazo. Para tal, foi realizado o downscaling dinâmico através do 

modelo climático regional RegCM4.71, utilizando como condições atmosféricas os dados do 

modelo global Hadley Global Environment Model 2—Earth System (HadGEM2-ES). Os 

experimentos do passado recente foram realizados para o período entre 1995 e 2005. Para projeções 

de clima futuro, foram utilizados o cenário de emissões RCP8.5, com projeções do período de 2005 

a 2015 para o início do século, 2040 a 2050 para o meio do século e 2090 a 2100 para o fim do 

século. Para validação, os resultados foram comparados aos dados diários e mensais de 

interpolação produzidos por Xavier et al. (2015) sobre o território brasileiro e a avaliação do 

desempenho das simulações feito através de medidas de acurácia estatística (MAE – Mean Absolute 

Error, BIAS, RMSE – Root Mean Squared Error. De maneira geral, os resultados obtidos 

demonstraram que o modelo regional REGCM4.7.1 consegue captar de maneira satisfatória os 

padrões de intensidade do vento e irradiância solar em superfície. Os experimentos numéricos 

demonstram que tanto a intensidade do vento quanto a irradiância solar podem variar espacial e 

sazonalmente, com diferenças de até 40% em determinados meses do ano e em algumas regiões 

específicas. Considerando as variações médias para cada um dos períodos estudados, pode-se 

observar que a irradiância solar em superfície apresentou pouca variação (inferior a 2%) para o 

futuro, indicando uma maior tendência de estabilidade enquanto a intensidade do vento apresentou 

variações mais significativas, com incrementos próximos 6% para o meio do século. Apesar de não 

serem projetados grandes variações percentuais, observa-se um aumento ao longo do século da 

quantidade de meses com valores superiores à média do período atual, reforçando o NEB como 

região promissora para a expansão da produção de energia no país. Assim, buscou-se construir uma 

base de dados cientificamente mais consistente para a região Nordeste e que possa servir de 

subsídio inicial para tomadores de decisão no planejamento de políticas públicas energéticas mais 

adequadas, visando o fomento à geração por fontes renováveis. 

Palavras–chave: Fontes Renováveis; Transição Energética; RegCM4; Energia Solar; Energia 

Eólica. 



 

 
 

ABSTRACT 
 

The use of renewable sources for power generation is essential to the balance of the Brazilian 

energy system. The highest energy potential from wind and solar sources is concentrated in the 

Northeast region of the country, and yet these generation sources are still little explored, 

corresponding to approximately 7% of the electricity generated in Brazil. In recent years, several 

mapping studies of the potential energy generation have been carried out for the Brazilian 

territory, but few evaluate possible impacts of future changes in climate on wind intensity and solar 

irradiation. In addition, the importance of consistent climate studies for the formulation of more 

effective public energy policies and how they can contribute to regional development is rarely 

addressed. In this context, the general objective of this study is to better understand the behavior 

of wind intensities and solar irradiance in scenarios of future climate change in the Northeast 

region of Brazil, since this can be a valuable tool for decision making and adequate medium/long 

term energy planning. For this, wind intensity and solar irradiance projections were performed 

using the regional climate model RegCM4.7.1 and the dynamic downscaling used the output of the 

global model Hadley Global Environment Model 2-Earth System model (HadGEM2-ES). The 

recent past experiments were carried out for the period from 1995 to 2005. For future climate 

projections, the RCP8.5 emissions scenario were considered, with projections from 2005 to 2015 

for the beginning of the century, from 2040 to 2050 for the middle of the century and from 2090 to 

2100 for the end of the century. The results were compared to daily and monthly interpolation data 

produced by Xavier et al. (2015) over the Brazilian territory and the performance of the simulations 

evaluated through the Mean Absolute Error (MAE), Deviation or Uncertainty (BIAS), Root Mean 

Squared Error (RMSE). In general, the results showed that the regional model REGCM4.7.1 is 

able to adequately capture the patterns of both wind intensity and solar irradiance on the surface. 

The numerical experiments show that both the intensity of the wind and the solar irradiance can 

vary spatially and seasonally, with differences up to 40% in certain months of the year and in some 

specific regions. Considering the average variations for each of the studied periods, it can be 

observed that the solar irradiance on the surface showed little variation (less than 2%) for the 

future, indicating a greater tendency of stability while the wind intensity presented more significant 

variations, with increments close to 6% for the middle of the century. Although no large percentage 

changes are projected, there is an increase over the century in the number of months with values 

above the average for the current period, reinforcing NEB as a promising region for the expansion 

of energy production in the country. Thus, the results produced aimed to contribute to a 

scientifically consistent database for the Northeast that could serve as an initial subsidy for 

decision makers in the planning of public energy policies. 

Keywords: Renewable Energy, Energy Transition; RegCM4; Solar Power; Wind Power.  
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1 INTRODUÇÃO 

O sistema elétrico brasileiro depende fortemente de fontes renováveis de energia. De acordo 

com o sistema de informações de geração da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), até 

o ano de 2017, aproximadamente 63% da energia elétrica gerada no país provinha de origem 

hidráulica (EPE, 2018) e, devido a essa grande participação de hidrelétricas na matriz nacional, o 

sistema elétrico brasileiro torna-se muito susceptível às variações (ou mudanças) climáticas (Figura 

1).  

Figura 1 – Geração de energia elétrica por fonte no brasil (ano base 2017).

 

Fonte: Balanço Energético Nacional, 2018. 

Apesar disso, apenas 1,7% da demanda de energia elétrica do país é atendida por sistemas 

isolados1 (ONS, 2018) e, portanto, esta configuração interligada do Sistema Interligado Nacional 

(SIN) favorece a complementariedade com outras fontes de energia, podendo diminuir a exposição 

do sistema a variações climáticas sazonais e/ou extremas (LABREN, CCST e INPE, 2017).  

 

 
1 Sistemas isolados são partes do sistema elétrico brasileiro que não estão conectados ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN). De acordo com o Operador Nacional do Sistema elétrico, atualmente 237 localidades no país são 
atendidas por sistemas isolados, em sua maioria na região Norte, nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, 
Roraima, Amapá e Pará. O consumo total das localidades isoladas é baixo, representando menos de 1% da carga total 
do país. Em geral, nessas regiões a demanda energética é atendida por geração à óleo diesel (ONS, 2018). 
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Em 2016, o Brasil ratificou o acordo climático de Paris, assumindo o compromisso de 

implantar ações e medidas que apoiem o cumprimento da meta estabelecida em sua Contribuição 

Nacionalmente Definida (NDC, na sigla em inglês) enviada à Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). Nesta, o país firmou como 

objetivo alcançar 45% de participação de fontes renováveis em sua matriz energética, bem como 

reduzir em 37% suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) até o ano de 2025 e, 

adicionalmente, em 43% no ano de 2030 (em relação ao ano de 2005). Nesse contexto, torna-se 

essencial a diversificação da matriz energética nacional, de modo a aumentar participação de outras 

fontes com baixo impacto ambiental e de pouca emissão de GEE, tal como a geração de energia 

através de fontes solar e eólica que, além de possibilitar uma maior resiliência ao sistema elétrico 

nacional, hoje se apresenta como instrumento chave nas estratégias de mitigação de emissões do 

país.  

Conforme os cenários obtidos recentemente nas revisões dos atlas de Mapeamento Do 

Potencial Brasileiro De Energia Eólica (CEPEL, 2017) e Solar (LABREN, CCST e INPE, 2017), 

a região Nordeste do país apresenta o maior potencial energético para tais fontes de geração, em 

especial devido à pequena variabilidade sazonal de intensidade dos ventos e irradiância solar em 

grande parte da região. Apesar disso, vale ressaltar que tal potencial ainda é pouco explorado 

(Figura 1), com apenas aproximadamente 7% da energia elétrica gerada no país por tais fontes 

(EPE, 2018). No contexto de estudos climáticos sobre a América do Sul, destaca-se que 

diferentemente de outras variáveis atmosféricas como precipitação e temperatura do ar, pouco se 

tem analisado sobre projeções da intensidade dos ventos e irradiância solar. De acordo com o 

apontado por Pereira et al. (2013), Fant et al. (2015) e mais recentemente por Reboita et al. (2017), 

o aumento da concentração de GEE na atmosfera podem afetar o balanço global de energia 

interferindo assim nas características regionais de cobertura de nuvens e padrões de circulação 

atmosférica, impactando diretamente o potencial para geração de energia no futuro. 

Nesse sentido, considerando a importância de diversificação da matriz energética nacional, 

o grande potencial da região Nordeste do Brasil para a geração de energia de fontes solar e eólica, 

a pequena quantidade de estudos regionais já realizados dado seu grau de complexidade e recente 

interesse na região, bem como as incertezas e desvios encontrados por projeções anteriores,  faz-

se necessário melhor compreendermos o comportamento das intensidades de vento e irradiância 

solar em cenários de mudança futura do clima, uma vez que esta poderá ser uma valiosa ferramenta 
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para a tomada de decisão e planejamento energético de longo prazo adequado. Assim, hipótese 

dessa pesquisa é a de que simulações climáticas realizadas a partir de modelos regionais possam 

melhor representar aspectos climáticos de mesoescala sobre o Nordeste brasileiro, o que permitiria 

identificar possíveis alterações a médio e longo prazo que possam impactar o potencial de geração 

de energia de fontes eólica e solar. 

2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Projetar e identificar as disponibilidades de vento e irradiância solar futuras para a geração 

de energia eólica e solar para o Nordeste Brasileiro através de simulações e projeções  utilizando o 

Regional Climate Model versão 4.7.1 (RegCM4), considerando o cenário de emissões futuro 

Representative Concentration Pathway 2 - RCP8.5, de forma a servir como subsídio inicial para 

elaboração de políticas públicas de incentivo adequados para o planejamento energético ao longo 

deste século (médio e curto prazo). 

2.2 ESPECÍFICOS 

▪ Avaliar os desvios do modelo no passado recente (jan 1995- dez 2004) a fim de projetar 

intensidade futura dos ventos em superfície (2m) e em altura (100m), para os períodos de 

início do século (jan 2005- dez 2014), meio do século (jan 2040- dez 2049) e final do século 

(jan 2090- dez 2099); 

▪ Avaliar os desvios do modelo no passado recente (jan 1995- dez 2004) a fim de projetar 

irradiância solar em superfície. Avaliar o comportamento do potencial de geração de 

energia solar através da irradiação solar (W.m-2) que atinge a superfície para os períodos de 

 
2 Cenário de altos níveis de concentração de GEE atmosféricos e força radiativa de aproximadamente 8.5 W.m-2 no 
ano de 2100. Publicado incialmente no quinto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC AR5, 2013). Caracteriza-se por uma alta taxa de crescimento populacional e consequente alta demanda por 
alimentos e energia, além de um pequeno índice de mudanças tecnológicas disruptivas. Neste, a matriz energética é 
composta predominantemente por combustíveis fósseis, com um aumento da utilização destes tipos de recursos 
além da quantidade de reservas atualmente extraíveis. 
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início do século (jan 2005- dez 2014), meio do século (jan 2040- dez 2049) e final do século 

(jan 2090- dez 2099); 

▪ Gerar uma base de informações cientificamente consistentes a partir das simulações da 

disponibilidade e intensidade dos ventos e irradiação solar em superfície e discutir de 

maneira simplificada oportunidades futuras para a formulação de políticas públicas de 

incentivo a projetos regionais para geração de energia de fontes solar e eólica. 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 PADRÕES DE VENTO NO BRASIL 

O vento é uma componente física que pode ser definida como a atmosfera em movimento. 

Sua origem pode ser explicada primariamente pela interação dos movimentos de rotação do 

planeta, com o aquecimento diferencial entre as regiões dos polos e equador pela radiação solar 

(GILLIAND, 2017).   

A direção, sentido e intensidade do vento são fortemente influenciadas pela rugosidade e 

gradiente de temperatura à superfície de interface adjacente (VIANELLO e ALVES., 2013).  A 

direção do vento corresponde à posição de onde o mesmo se origina, ou seja, de onde ele sopra. 

Esta é expressa em ângulo em relação ao norte geográfico (0°), de modo que se o vento vem de 

leste tem direção de 90° (VAREJÃO-SILVA, 2006). A intensidade do vento corresponde a 

velocidade de movimentação do ar, usualmente medida em m.s-1, km.h-1 ou nós3.  

No ano de 1735, G. Hadley propôs a existência de duas grandes células de circulação 

meridional (Células de Hadley), em uma tentativa de explicar este fenômeno de vento observado 

em superfície na zona tropical. Em 1856, William Ferrel introduziu a ideia de uma nova célula de 

circulação meridional (Células de Ferrel), adjuntas às células de Hadley, sobre as latitudes médias 

extratropicais. Em 1928 o modelo foi aprimorado por Tor Bergeron e posteriormente por Carl-

Gustav Rossby que, em 1941, propôs o modelo tricelular com a inclusão de duas novas células de 

circulação meridional sobre as regiões polares (Células Polares). Neste, a pressão na superfície do 

 
3  O Nó (knot, do inglês) é uma unidade de medida de velocidade equivalente a uma milha náutica (1852 km.h-1), 0,54 
m.s-1 ou 1,852 km.h-1. Não faz parte do Sistema Internacional de Unidades uma vez que necessita de adequações 
matemáticas devido à curvatura terreste, mas é frequentemente utilizado em deslocamentos aquáticos.  



22 
 

 
 

planeta se distribui zonalmente à superfície do globo, em faixas alternadas de altas e baixas 

pressões (Figura 2).  

Na região equatorial, mais diretamente relacionada às simulações deste estudo, o 

aquecimento mais intenso faz com que o ar expanda, fique menos denso e ascenda, tornando a 

atmosfera mais espessa. A medida em que ascende  verticalmente em direção à alta Troposfera 

(aproximadamente a 10 km de altura média), a camada de ar vai se resfriando e, ao atingir a camada 

de inversão térmica na base da Estratosfera, desloca-se (diverge) em direção aos polos que 

tornando-se mais densa e iniciando um movimento de subsidência (movimentos descendentes) 

próximas as latitudes médias (~30°).  

Figura 2 – Circulação geral da atmosfera:  ventos à superfície e áreas de alta (A) e de baixa (B) pressão. 

 

Fonte: Adaptado de AHRENS, DIEHL e SCHMEHL, 2013. 

A convergência dos ventos em superfície sobre a região equatorial no ramo ascendente das 

Células de Hadley são os chamados ventos alísios. Devido à ação da força de Coriolis originada 

pela rotação planetária, os ventos alísios são defletidos (para a esquerda no Hemisfério Sul (HS) e 

para direita no Hemisfério Norte (HN), formando assim os chamados alísios de sudeste no HS e de 

nordeste no HN. Esta zona de convergência é denominada Zona de Convergência Intertropical 
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(ZCIT). Em latitudes médias (~30°), no ramo descendente das Células de Ferrel, formam-se os 

ventos de oeste em superfície que sopram de noroeste para sudeste no HS e de sudoeste para 

nordeste no HN. Estas regiões caracterizam-se por um cinturão semipermanente de anticiclones de 

altas pressões, chamados de altas subtropicais. Nas altas latitudes (~60º) os ventos de oeste 

convergem os ventos de leste vindos dos polos, onde sofrem novo espalhamento em superfície, 

fechando as Células Polares (CAVALCANTI et al., 2009). 

Neste contexto, as características dos ventos sobre a América do Sul e, em particular sobre 

o Brasil, são primariamente influenciadas pela topografia local, sendo governados por sistemas de 

macroescala da circulação atmosférica (Alta Subtropical do Atlântico Sul – ASAS e a Zona de 

Convergência Intertropical – ZCIT). Outro fenômeno meteorológico com influência sobre os 

padrões de vento e precipitação em zonas costeiras são as chamadas brisas (KOUSKY, 1980). 

Devido à maior capacidade térmica da água, o continente se aquece mais rapidamente do que o 

oceano, formando assim uma circulação próxima à superfície com ventos soprando do oceano para 

o continente, a chamada brisa marítima. Este aquecimento mais lento dos oceanos também se 

explica pela translucidez da água que permite que a radiação solar penetre em camadas bem mais 

profundas do que no solo continental opaco (ATIKSON, 1981).  

Ao anoitecer, com a diminuição da temperatura, o continente se resfria mais rapidamente e 

então a circulação em superfície se inverte, soprando então do continente para o oceano, a chamada 

brisa terrestre. Ressalta-se aqui que, apesar do fenômeno da brisa terrestre, com a forte atuação dos 

ventos alísios sobre a região costeira do nordeste brasileiro, o sentido do vento na região continua 

prioritariamente soprando para o continente durante o período noturno, retendo o ar aquecido e 

úmido sobre o continente e ocasionando a formação de nuvens convectivas e, consequentemente, 

constantes eventos de precipitação sobre o continente durante a noite (KOUSKY, 1980).  

De maneira geral, os padrões de velocidade e intensidade média dos ventos sobre o 

território brasileiro variam sazonalmente: durante o inverno austral (JJA), na região Sul-Sudeste 

são registrados os maiores valores de intensidade dos ventos devido à influência de ciclones e 

anticiclones associados a sistemas frontais que passam sobre a região,  enquanto que nas regiões 

mais próximas a costa e porção amazônica os ventos são calmos ou de baixa intensidade. No 

período do verão (DJF), o maior aquecimento continental resulta na queda da intensidade dos 

ventos em superfície sobre todo o território nacional (RATISBONA, 1976). 
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3.2 IRRADIÂNCIA SOLAR INCIDENTE 

O sol é a estrela mais próxima da Terra e sua energia radiante é a fonte primária de energia 

de todos os processos terrestres, desencadeando desde processos fotossintéticos até a circulação 

geral da atmosfera e oceanos. Outras fontes de energia existem, mas proporcionalmente de 

magnitudes insignificantes quando comparadas com a radiação solar (ex: Lua, outras estrelas no 

espaço, energia geotérmica da Terra, etc.) (VIANELLO e ALVES, 2013). 

A taxa de energia emitida pelo Sol é aproximadamente constante há bilhões de anos com 

uma potência atual da ordem de 3,86 x 1026 W e sua temperatura em superfície é da ordem de 5778 

K (5505° C). Apesar disso, a quantidade de energia que atinge o topo da atmosfera terrestre varia 

conforme a distância da Terra em relação ao Sol bem como a inclinação de seu eixo (Figura 3). 

Resumidamente, o movimento de translação da Terra ao redor do Sol se dá por meio de uma órbita 

elíptica, fazendo com que haja períodos de menor distância (1,47 x 108 km – o chamado Periélio) 

e maior distância (1,52 x108 km, o chamado Afélio) entre a Terra e o Sol (VAREJÃO-SILVA, 

2006). Dessa maneira, a irradiância solar que atinge o topo de nossa atmosfera oscila entre 1325 

W.m-² e 1412 W.m-². A constante solar (valor médio da irradiância) é igual a 1366 W.m-² (NREL, 

2017).  
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Figura 3 – Irradiância incidente no topo da atmosfera (cal.cm-2.dia-1).

 

Fonte: VAREJÃO-SILVA, 2006. 

A natureza da radiação é complexa, apresentando tanto comportamento corpuscular quanto 

de onda eletromagnética. No aspecto ondulatório, a radiação se caracteriza pelo seu comprimento 

de onda (medido em cm), ou seja, a distância entre duas oscilações (cristas) consecutivas ou então 

pela sua frequência oscilatória (medido em Hertz ou ciclos por segundo). O espectro 

eletromagnético da energia solar (Figura 4) pode variar bastante, abrangendo desde os raios gama 

(10-10 cm) até as ondas longas de rádio (107cm). 
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Figura 4 – Espectro eletromagnético da radiação solar espectro eletromagnético da radiação solar.

 

Fonte: LABREN, CCST e INPE, 2017.  

 Na literatura, diferentes termos usualmente são utilizados para designar as mesmas 

variáveis radiativas o que pode causar confusão. Em 1971, a Organização Meteorológica Mundial 

(OMM) recomendou a adoção dos conceitos básicos de emitância (Me) definido com o fluxo de 

radiação emitido por unidade de área e irradiância (Ee), definido como o fluxo de radiação 

incidente por área.  Estas variáveis são medidas por unidades de energia por área, geralmente W.m-

2, MJ.m-2 ou cal.cm-2.min-1. 

Características astronômicas como as relações trigonométricas entre nosso planeta e o Sol podem 

afetar a quantidade de radiação solar incidente no topo da atmosfera. Além disso, a energia solar 

incidente que chega à superfície terrestre sofre a influência de processos de absorção ou difusão 

que podem atenuar a sua intensidade (VAREJÃO-SILVA., 2006). Dessa maneira, a irradiância 

solar em superfície podem atingir valores próximos à 400 W.m-2 no meio dia solar (LABREN, 

CCST e INPE, 2017; RÜTHER et al., 2017). A figura 5 abaixo representa alguns dos processos 

radiativos comuns em nossa atmosfera na qual o tamanho das setas representa a intensidade e 

proporção dos fluxos de energia na atmosfera e superfície terrestre. 
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Figura 5 – Fluxos globais de energia (W.m-2).

 

Fonte: TRENBERTH, FASULO e KIEHL, 2009. 

A atmosfera da Terra é constituída por diferentes tipos de gases atmosféricos e materiais 

particulados no estado sólido ou líquido, chamados genericamente de aerossóis.  De maneira 

resumida, o ar seco é formado por 99% de Nitrogênio (N2) e Oxigênio (O2) e 1% de Argônio (Ar). 

Outros gases compõem em menores proporções, os chamados gases‐traço ou constituintes (CO2, 

O3, Ne, He, Xe, Kr, Rn, etc.) (GOODY e WALKER, 1975). 

Os diferentes constituintes atmosféricos interagem de maneira específicas ao serem 

atingidos pela radiação eletromagnética solar e, mesmo que em pouquíssimas concentrações na 

atmosfera, podem ser cruciais para o saldo de radiação ao absorver ou espalhar (Figura 6) 

determinados comprimentos de onda (WALLACE e HOBBS, 2006). 
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Figura 6 – Porcentagem de radiação solar absorvida e transmitida por gases atmosféricos.

 

Fonte: VAREJÃO-SILVA (2006).  

3.3 MODELOS CLIMÁTICOS E O DOWNSCALING DINÂMICO 

O aumento das médias de temperatura global e a frequência de eventos extremos têm 

colocado o comportamento do clima em grande visibilidade pública, assumindo papel de destaque 

em agendas ambientais e políticas em todo o mundo (BRECHIN e BHANDARI, 2011). Em 1988, 

em um esforço de articulação internacional para endereçar as questões climáticas, foi estabelecido 
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o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC). O IPCC é responsável pela 

compilação de estudos pertinentes ao tema, de maneira a centralizar o conhecimento científico 

através da publicação de relatórios, guiando as negociações internacionais na Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) e, principalmente, orientando tomadores 

de decisão globais e locais a respeito dos riscos e efeitos de mudanças futuras no clima, reafirmando 

a grande influência das emissões antropogênicas sobre este processo (IPCC, 2013).  

Nesse contexto, as ciências climáticas e, em especial a necessidade de se prever o estado 

futuro da atmosfera, alavancou nas últimas décadas o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

técnicas numéricas de previsão do tempo e clima (EDWARDS, 2010). A modelagem 

computacional se tornou uma poderosa ferramenta para o avanço da compreensão do sistema 

climático terrestre e como a interação de seus diferentes componentes atuam influenciando o clima 

em escala global (WYNNE, 2010). Muitos trabalhos apontam a modelagem numérica 

computacional como instrumento principal para o planejamento de ações efetivas de mitigação de 

emissões ou adaptação aos efeitos das mudanças climáticas (SHACKLEY, 1997; MILLER e 

EDWARDS, 2001; WYNNE, 2010; LENHARD, KUPPERS e SHIN, 2006). 

3.3.1 Modelos numéricos 

 A previsão numérica do tempo surgiu por volta de 1920, como uma tentativa de melhor 

compreender o comportamento das variáveis atmosféricas ao longo do tempo. Apesar disso, 

somente com o desenvolvimento da computação moderna em meados de 1960, tais modelos 

numéricos atingiram a capacidade de cálculo necessária para sua prática (WEART, 2010). Assim, 

os primeiros modelos computacionais que visavam representar as condições atmosféricas 

começaram a ser desenvolvidos a partir da década de 1970 e, com o contínuo avanço computacional 

e redes de telecomunicações globais, já no início da década de 1990 a modelagem climática 

computacional já superava abordagens estatísticas de previsão sazonal do clima (HEYMANN, 

2010). 

Os modelos de circulação geral (na sigla em inglês, GCM) são modelos numéricos que 

buscam representar processos físicos dos diferentes componentes do sistema climático (ex: 

atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera/superfície e biosfera) (Figura 7).  

 



30 
 

 
 

Figura 7 – Interação entre os componentes do sistema climático  

 

Fonte: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, 2012). 

De maneira simplificada, estes modelos baseiam-se na solução matemática de princípios 

físicos clássicos de modo a representar tais processos e como os mesmos interagem entre si (IPCC, 

2013). Estas equações primitivas, são resolvidas no núcleo dinâmico dos modelos, onde o 

comportamento geral da atmosfera é descrito pelas leis fundamentais da Mecânica Clássica e 

Termodinâmica, englobando os princípios de conservação de momento, energia, massa e estado 

dos gases. As equações primitivas são brevemente descritas abaixo: 

▪ Conservação de momento (2ª Lei de Newton) 

Cada parcela discretizada do espaço tem seu movimento descrito em função do tempo em 

3 dimensões (x,y e z): 
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Onde u e v correspondem aos componentes vetoriais da velocidade do vento horizontal, Tv 

é a temperatura virtual, Φ é a altura geopotencial, f é o parâmetro de Coriolis, R é a constante de 

gases de ar seco, m o fator de escala, σ, FH e FV são os efeitos da difusidade horizontal e ρ é a 

difusidade vertical (GRELL et al., 1994).  

▪ Conservação de energia (1ª Lei da Termodinâmica) 

A variação da energia interna (U) de uma parcela de ar é o resultado do balanço entre a 

quantidade de calor (Q) e o trabalho (W) trocado com o meio: 

 

▪ Conservação de massa (Equações de Navier-Stokes) 

Na atmosfera, nenhuma massa pode ser perdida ou é criada, ou seja, sua quantidade é 

continua ao longo do tempo: 
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▪ Equação de estado (Equação dos Gases Ideais)  

Admite-se que a atmosfera, apesar de formada por diversas moléculas de diferentes tipos 

de gases com características distintas, comporta-se como um gás ideal, no qual a alteração da 

pressão ou temperatura sobre ela altera seu volume: 

 

Onde, p é a pressão do gás ideal, R é a constante universal dos gases perfeitos e T é a 

temperatura.  

Conceitualmente, a previsão numérica/matemática do tempo e clima buscam resolver e 

integrar as equações primitivas acimas descritas e, representar o comportamento atmosférico. Para 

tal, faz-se necessário conhecer o estado anterior à previsão das variáveis atmosféricas, uma vez que 

estas servirão como condições iniciais e de contorno para o modelo (RANDALL, 2009). Estas 

variáveis são conhecidas como variáveis prognósticas: temperatura do ar, temperatura na superfície 

do mar, componentes zonal e meridional do vento, altura geopotencial e umidade específica do ar. 

3.3.2 Estrutura conceitual dos modelos climáticos 

Conforme mencionado anteriormente, a representação matemática dos diversos 

componentes do sistema climático é extremamente complexa e exigem grande capacidade 

computacional para serem resolvidas. Assim, os modelos necessitam dividir a atmosfera em áreas 

de interesse, nas quais cada uma das interações será representada (Figura 8). Devido a este alto 

esforço computacional e espaço de armazenamento, a atmosfera não pode ser perfeitamente 

representada e, desta maneira, são geradas aproximações tridimensionais, a chamada malha ou 

grade. Simplificadamente, o distanciamento horizontal entre estes pontos (e consequente 

quantidade) determina a chamada resolução (ou espaçamento de grade) da simulação. 

Analogamente, a resolução vertical é definida pelo número de camadas de pressão verticais 

representadas na atmosfera.  Ressalta-se que a resolução horizontal dos modelos depende também 

de sua área de cobertura. Modelos de circulação geral (GCM) são globais e, portanto, trabalham 

em uma resolução menor de modo a possibilitar a cobertura integral do planeta em larga escala. 

Atualmente as simulações produzidas em modelos globais têm resolução 100-200 km mas, com o 
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avanço da capacidade computacional, armazenamento e eficiência energética, espera-se que estes 

modelos possam ser executados globalmente em uma escala de dezenas de quilômetros e, 

eventualmente, pertinente a resolução dos processos de formação de nuvens (COLLINS, 2013). 

Figura 8 – Estrutura conceitual da malha ou grade em modelos climáticos. 

 

Fonte: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, 2012). 

 

Diversos métodos de discretização/divisão da grade foram desenvolvidos e suas aplicações 

dependem diretamente do objetivo das simulações e das características da área simulada 

(COLLINS et al., 2013).  Um dos primeiros e principais métodos de representação é o de 

diferenças/volumes finitos, usado para aproximar derivadas de funções contínuas através de pontos 

discretos em grade. Nestes, diferentes formatos tridimensionais (retangulares, triangulares, 

hexagonais, etc.) foram propostos (Figura 9). 
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Figura 9 – (a) grade retangular ou latitude-longitude, (b) grade triangular e (c) grade hexagonal. 

 

Fonte: Collins et al., 2013. 

 

Outro método muito utilizado é método de transformação espectral, que substitui a equação 

diferencial pelas equações de Fourier e transformação de Legendre (COLLINS et al., 2013) de 

modo resolver as equações dinâmicas de acordo com a propagação e frequência de ondas espectrais 

(Figura 10). Esta abordagem tem como grande vantagem a melhor representação da simetria 

esférica do sistema atmosférico, reduzindo assim o tempo computacional e, como maior 

desvantagem problemas de representação em locais de topografia elevada (ex. Andes, Himalaia, 

etc.) 

Figura 10 – Estrutura conceitual da malha pelo método da transformação espectral. 
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Fonte: Collins et al., 2013. 

 

3.3.3 Regionalização ou downscaling dinâmico 

 Modelos de área limitadas (na sigla em inglês, LAM) também podem ser utilizados para a 

representação das condições climáticas de uma determinada região (DICKINSON et al., 1989; 

GEORGI, 1990).  Este processo de regionalização ou downscaling pode ser realizado através de 

técnicas estatísticas ou então dinâmicas, através de modelos computacionais.  Estes modelos de 

área limitada são genericamente chamados de modelos climáticos regionais (RCM) e, por 

abrangerem uma área mais restrita, podem ser executados em resoluções horizontais maiores e 

mais precisas, em escalas temporais mais próximas do tempo real. Geralmente, os modelos 

regionais trabalham com resoluções na ordem de 10-50 km, possibilitando a produção de 

informações em escala local. O limite da resolução é dado de acordo com o modo como o seu 

núcleo dinâmico resolve a pressão atmosférica, podendo esta ser diagnosticada via aproximação 

hidrostática (menor resolução – aplicações em larga escala) ou então prognosticada via equação de 

tendência (maior resolução – aplicações em meso e microescala).  

 Para a realização do downscaling dinâmico, o modelo regional necessita de variáveis 

prognósticas iniciais e de contorno, que são fornecidas por simulações de modelos globais ou dados 

de reanálise. Assim, esse processo nada mais é do que um refinamento das simulações produzidas 

por um modelo global, almejando alcançar uma escala pertinente (Figura 11 e 12) para avaliação 

de vulnerabilidade a impactos locais, permitindo assim o planejamento adequado de medidas de 

adaptação a potenciais eventos extremos (IPCC, 2013).  
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Figura11 – Domínio regional europeu proposto pelo Coordinated Regional Climate Downscaling 

Experiment (EURO-CORDEX). 

 

Fonte:  Giorgi e Gutowski, 2015. 

 

Figura 12 – Domínio regional da América do Sul proposto pelo Coordinated Regional Climate 

Downscaling Experiment (CORDEX). 

 

Fonte:  Giorgi e Gutowski, 2015. 

 

 

 



37 
 

 
 

3.3.4 Componentes de sub-grade 

A variedade de escala temporal e espacial dos processos físicos, químicos e biológicos que 

ocorrem no sistema terrestre é muito grande, podendo variar de centenas de anos / quilômetros à 

milissegundos / metros. Dessa maneira, de modo a representar tais processos (Figura 13), os 

modelos precisam ser parametrizados, uma vez que não possuem resolução suficiente para resolver 

dinamicamente essas informações (GIORGI et al., 2012). Podemos dividir estes processos em 3 

grupos: 

▪ Processos de escala menor do que a resolução da grade (ex. convecção profunda, 

turbulência, transportes verticais de calor e de momento, etc.); 

▪ Processos relacionados ao balanço de energia (ex. transferência radiativa, precipitação, 

formação de nuvens, etc.); 

▪ Outros processos não contemplados pelas equações do núcleo dinâmico (ex. tipos de 

vegetação e uso do solo, ciclos biogeoquímicos, química atmosférica e aerossóis, etc.). 

Figura 13 – Processos de pequena escala não representados pelas equações dinâmicas. 

 

Fonte: Slingo, 2009. 

 

Algumas parametrizações podem ser resolvidas por outros modelos com somente esse 

propósito específico (ex. BATS ou CLM são modelos de superfície). Essa junção de modelos 
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(Figura 14) formam os chamados modelos acoplados (ensembles, em inglês) ou modelos do 

sistema climático global (AOGCM, na sigla em inglês). Resumidamente, a integração destes 

diferentes modelos acoplados é feita por um modelo de acoplamento de fluxo, responsável pela 

troca de variáveis e fluxos de energia, bem como a sincronização da evolução dos processos entre 

os diferentes modelos (SOMOT, 2008). 

Figura 14 – Processos acoplados das componentes do sistema climático.

 

Fonte: McGuffie e Hendersoon-Sellers, 2005. 

 

Nesse sentido, os modelos climáticos computacionais são ferramentas importantes para a 

compreensão da evolução do sistema climático terrestre. Apesar disso, estes não produzem 

verdades absolutas e seus produtos não podem ser interpretados como fatos. Diversas limitações e 

incertezas estão associadas à sua execução e, portanto, devem ser utilizados como ferramentas de 

avaliação científica (MULLER, 2010). Dentre estas limitações ressalta-se a compreensão limitada 
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dos complexos processos que constituem o sistema climático (escalas temporal e espacial), a 

limitante capacidade computacional, em especial à demanda energética de execução contínua dos 

supercomputadores, a falta ou lacunas nas séries temporais históricas de dados observados 

meteorológicos, além da distribuição desigual no desenvolvimento de modelos globais (Figura 15). 

Este fato pode ser claramente visto no Projeto de Intercomparação de Modelos Acoplados (CMIP5, 

na sigla em inglês) conduzido pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, na 

sigla em inglês) para a produção do 5º Relatório de Avaliação (AR5). 

Figura 15 – Centros desenvolvedores e país de origem dos modelos climáticos globais CMIP 5. 

 

 Fonte Adaptado pelo autor a partir de Taylor (2012). 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

A partir da década de 1990, o setor elétrico brasileiro passou por grandes mudanças 

estruturais. Neste período, visando garantir uma maior segurança no suprimento de energia e 

universalização do fornecimento, novas entidades foram instituídas para regular, fiscalizar e atuar 

no planejamento energético do país, determinando que o direito de exploração dos potenciais 

energéticos do país passasse a ser concedido através de leilões (ANEEL, 2008). Além da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão responsável pelo planejamento de políticas e 

diretrizes federais relacionados à exploração de energia elétrica no país, foram criados também o 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pela coordenação do Sistema 

Interligado Nacional (SIN) e pelo despacho de energia de acordo com a oferta e demanda de energia 

elétrica (ONS, 2018).  

No ano de 2004, como consequência de problemas na governança do setor energético que 

ocasionou apagões (ano de 2001) devido à falta de conciliação entre oferta e demanda de energia, 

uma nova reforma foi introduzida com a separação e categorização de 3 diferentes tipos de 

companhias atuantes no setor: geradoras, transmissoras e distribuidoras (Figura 16). Neste novo 

modelo, foram instituídas a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), responsável 

pela definição dos preços nas negociações no mercado livre, e a Empresa de Pesquisa Energética 

– EPE, atuante no planejamento de expansão do sistema elétrico (ANEEL, 2008). 

Figura 16 – Estrutura institucional setor elétrico. 

 

Fonte: ANEEL, 2008. 
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Sob esta nova estrutura de governança, a produção e transmissão de energia elétrica no país 

se dá por um sistema de grande porte, único no mundo devido ao seu tamanho e complexidade, 

composto por usinas de geração, linhas de transmissão e unidades de distribuição. A produção de 

energia elétrica é caracterizada por abranger diferentes tipos fontes de geração, com grande 

predominância hidroenergética (63%) e múltiplos proprietários (ANEEL, 2008). De acordo com 

os dados publicados no Anuário Estatístico de Energia Elétrica (EPE, 2018), atualmente de 95%-

99% da população brasileira tem acesso à rede elétrica, sendo este o serviço de infraestrutura 

nacional mais universalizado. 

Em 2017, a produção de energia elétrica no país foi de 587962 GWh, com destaque para o 

crescimento de 26,5% em relação a 2016 de fontes eólicas, correspondente à 7,2% do total de 

energia elétrica produzida no país (EPE, 2018).  

Tabela 1 – Geração de energia elétrica por fonte no Brasil (GWh).

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do Balanço Energético Nacional, 2018. 

Atualmente, a região sudeste ainda corresponde ao grande centro consumidor de energia 

elétrica no país, correspondendo à aproximadamente 50% do consumo total, seguida pela região 

sul com 18% e nordeste com 17% (Tabela 2). No ano de 2017, o consumo final agregado de 

eletricidade do país foi de 467162 GWh, com aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. 

 

2013 2014 2015 2016 2017
Participação 2017 

(%)

Variação 2016-2017

(%)

HIDRÁULICA 390.992        373.439     359.743      380.911     370.906       63,08% -2,6%

GÁS NATURAL 69.003          81.073       79.490        56.485       65.593         11,16% 16,1%

PETRÓLEO 22.090          31.529       25.657        12.103       12.733         2,17% 5,2%

CARVÃO 14.801          18.385       18.856        17.001       16.257         2,76% -4,4%

NUCLEAR 15.450          15.378       14.734        15.864       15.739         2,68% -0,8%

BIOMASSA 39.679          44.987       47.394        49.236       49.385         8,40% 0,3%

EÓLICA 6.578            12.210       21.626        33.489       42.373         7,21% 26,5%

OUTRAS 12.241          13.540       13.728        13.809       14.976         2,55% 8,5%

TOTAL 570.834        590.541     581.228      578.898     587.962       100% 1,6%
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Tabela 2 – Consumo de energia elétrica por região geográfica (GWh).

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do Balanço Energético Nacional, 2018. 

Nesse contexto, conforme destacado no relatório do Balanço Energético Nacional (EPE, 

2018), a oferta de energia elétrica interna vem aumentando ao longo da última década, 

acompanhando a também crescente demanda do país, com maior destaque para os setores 

agropecuário e industrial. Nacionalmente, os setores industriais e residencial foram os maiores 

consumidores de eletricidade no ano de 2017, correspondendo à 37,7% e 25,5% respectivamente. 

A figura 17 abaixo demonstra o consumo de eletricidade no ano de 2017, por participação de cada 

setor. 

Figura 17 – Participação setorial no consumo de eletricidade no ano de 2017.

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de EPE, 2018. 

 

2013 2014 2015 2016 2017
Participação 2017 

(%)

Variação 2016-2017

(%)

NORTE 30.196          32.364       33.709        34.265       34.510         7,39% 0,7%

NORDESTE 79.694          80.747       73.214        79.501       79.731         17,07% 0,3%

CENTRO OESTE 32.755          34.381       34.855        34.574       35.408         7,58% 2,4%

SUDESTE 240.105        242.513     235.775      231.013     232.515       49,77% 0,7%

SUL 80.393          84.819       82.154        82.426       84.997         18,19% 3,1%

BRASIL 463.143        474.824     459.707      461.779     467.161       100,00% 1,2%
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Diferentemente de muitos países, toda a produção de energia elétrica no país é transferida 

por meio de um único sistema, o chamado Sistema Interligado Nacional – SIN. Este, corresponde 

à múltiplas conexões das linhas de transmissão e subestações do país, atualmente com uma 

extensão de 141386 km, abrangendo praticamente todo o território nacional (EPE, 2018). Aqui 

vale ressaltar que, complementarmente ao SIN, alguns sistemas de menor porte formam os 

Sistemas Isolados, que atendem a locais de difícil acesso e impossibilidade de construção de 

grandes linhas de transmissão como, por exemplo, em regiões de floresta muito densa e alta, como 

a Amazônia.  

A estrutura interconectada da malha de transmissão é especialmente importante para países 

extensos e com muita geração hidrelétrica (Figura 18) A operação coordenada permite que a 

transferência de energia elétrica entre os subsistemas com diferentes regimes hidrológicos, 

evitando apagões em períodos de estiagem e diminuição do nível dos reservatórios. 

Figura 18 – Sistema Interligado Nacional (SIN), malha do ano de 2017. 

 

Fonte: ONS, 2018. 
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Além, da possibilidade permanente de expansão do sistema, a interligação permite também 

o controle e despacho complementar das diferentes fontes de geração, permitindo que a ONS defina 

que usinas devem estar ativas e quais operam somente em regime de reserva ou acionadas em 

momentos de pico de demanda. Uma vez que diferentes fontes de geração têm custos de produção 

diferentes (ex. produção hidrelétrica é mais barata do que a produção termelétrica), isto também 

tem papel fundamental no preço das tarifas de consumo de energia (Figura 19). 

Figura 19 - Custos por megawatt de energia elétrica produzida no Brasil (R$/MW). 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de EPE, 2008. 

Apesar de recentemente alguns estudos apontarem que fontes renováveis de energia já se 

apresentam mais competitivas do que fontes fósseis tradicionais (REN21, 2018; IRENA, 2018), os 

dados divulgados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Energética (EPE) no Plano Nacional de 

Energia – horizonte 2030 apontam que, no caso brasileiro, fontes hidráulicas ainda apresentam 

custos de produção médio menores (EPE, 2008) Aqui cabe ressaltar que este documento é o 

principal direcionador do planejamento energético de longo prazo do Brasil porém, como foi 

produzido no ano de 2008, apresenta valores que podem estar defasados da realidade atual. Em 
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2019 a EPE deu início à elaboração do Plano Nacional de Energia – Horizonte 2050, que trará 

novas diretrizes para o planejamento energético nacional.  

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

As políticas públicas têm por objetivo endereçar problemas que são, em tese, de interesse 

coletivo ou público (KEINERT, 2007).  Trata-se assim, de maneira simples, de questões técnicas 

e burocráticas ou políticas coexistindo para o atingimento de um objetivo social. Por este motivo, 

as políticas públicas devem ser tratadas como um campo holístico, nos quais diversas áreas do 

conhecimento devem ser consideradas. De acordo com Souza (2006), estas devem prioritariamente 

colocar um governo em ação ou, quando necessário, alterar o caminho das ações já em andamento.  

Apesar deste caráter coletivo, as escolhas e rumos tomados por um determinado governo 

são fortemente direcionados por interesses ou ideologias de alguns atores sociais, sejam eles civis 

ou governamentais (SECCHI, 2013). Assim, para uma avaliação mais consistente, deve-se superar 

a ideia comum de que as políticas públicas são neutras e/ou direcionadas unicamente ao bem 

comum. Constantemente a demanda pela elaboração de uma política pública parte diretamente de 

ações do mercado ou de segmentos específicos da sociedade e, portanto, a participação de todos as 

partes interessadas é essencial durante todo seu processo de elaboração, avaliação e aprovação 

(HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013; IIZUKA, 2006, SILVA e BASSI, 2012). 

Diante de um cenário no qual cada vez mais a tecnologia e conhecimento científico se 

constituem como um processo social essencial ao desenvolvimento humano, os mesmos deveriam 

necessariamente ser parte integrante das ações políticas (SCHWARZ e THOMPSON, 1990). Sob 

esta perspectiva, a tecnologia e a ciência não podem ser consideradas variáveis externas ao contexto 

econômico e social. O conhecimento científico é inerentemente definido dentro do contexto do 

momento existente (local, regional ou global) e deve, necessariamente, fazer parte do planejamento 

regional em busca de um desenvolvimento mais equitativo (TRIGUEIRO, 2001).  

Conforme apontado por Donadelli (2016), muito embora informações científicas sejam 

constantemente produzidas por centros de pesquisa e universidades e frequentemente ser de 

relevância central nas discussões de formulações de políticas públicas no país, seu uso é 

extremamente superficial. A decisão política no país, de maneira geral mas mais especificamente 

na esfera de políticas ambientais, não é prioritariamente baseada em fatos científicos. Apesar de 

fazerem parte de partes específicas do ciclo de formulação de políticas públicas, argumentos 
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respaldados por pesquisas científicas raramente são utilizados para a formação ou qualificação da 

opinião dos agentes públicos durante debates de formulação e aprovação de políticas nacionais, 

mesmo quando permeiam temas diretamente relacionados ao campo científico (ex. código florestal, 

matriz energética, metas de emissões de GEE, qualidade do ar, acesso ao patrimônio genético e 

conhecimento social associado, etc.). Não poucas vezes, a influência de atores específicos e muitas 

vezes exógenos ao bem-estar público, se sobrepõe a argumentação científica, reforçando a 

construção do poder político-econômico durante as negociações (ANDRADE, 2005). 

Adicionalmente a isto, vale ressaltar também a falta de interesse e/ou preparo de boa parcela 

dos pesquisadores e cientistas brasileiros a despeito da realidade local e de como abordar de 

maneira efetiva a relação do teórico com o prático, especialmente no que tange o processo político 

de elaboração de políticas pública. Este fato pode ser explicado por uma série de motivos, desde a  

falta de recursos (financeiros, humanos ou de tempo) para execução de projetos de extensão 

universitária, grades curriculares deficientes que não conectam o conhecimento científico à 

realidade social, falta de canais alternativos de comunicação com a sociedade, até a burocracia e 

falta de prestígio dentro da própria comunidade científica para projetos de articulação política junto 

aos conselhos/comitês/audiências públicas (PEREIRA, 2013). Compreender o papel do 

conhecimento científico na formulação de políticas públicas é fundamental para a reconstrução da 

ordem político-econômica, buscando a conciliação normativa da dialética do desenvolvimento 

econômico e interesse público geral (NADRUZ et al., 2018). 

Neste contexto, um tema central para o desenvolvimento de um país inquestionavelmente 

gira em torno de sua necessidade por energia (MME, 2018) e, consequentemente, como esta 

demanda será suprida. Além do desenvolvimento de melhores técnicas de conversão, eficiência e 

aproveitamento dos recursos energéticos, a discussão sobre a sustentabilidade das fontes de 

produção de energia são relevantes pois pode assegurar um desenvolvimento mais igualitário, com 

menores impactos ambientais e, dessa maneira, menos conflituoso.  

No caso brasileiro, de acordo com os dados da Empresa de Pesquisa energética (EPE, 

2017), nos últimos 10 anos o aumento da demanda total por energia elétrica foi de 

aproximadamente 5% por ano. Como já demonstrado anteriormente, historicamente a produção de 

energia elétrica no país se deu através de aproveitamentos hidráulicos que, como as demais fontes 

renováveis de energia, é suscetível a variações climáticas que, em períodos de escassez de chuvas, 

pode colocar em risco a segurança energética nacional. Ressalta-se também o esgotamento dos 
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melhores aproveitamentos hídricos disponíveis para a geração de energia nas regiões de planalto 

do Centro-Sul do país, requerendo então o desenvolvimento de grandes empreendimentos 

hidroelétricos em regiões mais remotas (ex: usinas de Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira e Belo 

Monte no Rio Xingu). Apesar de esta ainda ser a principal ação para ampliação da geração de 

energia no planejamento energético do país, estes projetos são duramente criticados pela sociedade 

civil e acadêmica devido aos grandes impactos sociais (ex: remoção de populações indígenas e 

ribeirinhas) e ambientais (ex: supressão vegetal e desequilíbrio ecossistêmico, alteração de ciclos 

hidrológicos locais, etc.) causados pelas extensas áreas de alagamento (LABREN, CCST e INPE, 

2017; MME, 2018).  

Nesse sentido, o desenvolvimento de novas estratégias de aproveitamento de outras fontes 

da geração é fundamental para o processo de desenvolvimento regional de localidades mais pobres 

do país, como o Norte e Nordeste. Considerando o alto potencial destas regiões para a geração de 

energia por fontes renováveis solar e eólica, a produção de estudos sobre estes aproveitamentos 

energéticos pode efetivamente contribuir para a diminuição de desigualdades históricas no 

desenvolvimento regional destes locais. 

4.2.1 Planejamento Energético 

O aproveitamento dos recursos naturais e, em especial os energéticos, é peça central para o 

desenvolvimento sustentável de uma nação.  Inegavelmente, crescimento econômico gera maior 

demanda por energia. Em um país extenso, de população em crescimento e de economia emergente 

como o Brasil, o planejamento adequado do setor energético é essencial para manutenção de sua 

competitividade internacional (GELLER et al., 2004). Neste contexto, planejar estrategicamente 

significa antecipar inovações ou acontecimentos que possam trazer impactos significativos para a 

sociedade, sejam eles de origem econômica, social, ambiental ou tecnológica. Mapear possíveis 

cenários para o setor energético permite definir estratégias mais robustas de expansão de modo a 

atender à crescente demanda energética sem ônus a melhoria de vida da população do país (PNE, 

2008). 

No Brasil, este planejamento estratégico é realizado com a interação entre o Ministério de 

Minas e Energia – MME e a Empresa Pesquisa Energética – EPE. Sob as diretrizes da Secretaria 

de Planejamento e Desenvolvimento Energético – SP/MME e Secretaria de Petróleo, Gás Natural 

e Combustíveis Renováveis – SPG/MME, é de competência da EPE a elaboração de estudos que 
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norteiam o desenvolvimento do setor energético do país (PNE, 2008). Estes estudos são a base para 

a formulação de políticas públicas com desdobramentos diretos na estratégia nacional a curto e a 

longo prazo da oferta de energia, demandando assim, diferentes horizontes temporais. Quando 

sistematizados, estes estudos tornam-se ferramentas essenciais para o planejamento integrado, com 

publicações dos Planos Decenais de Energia para um planejamento a curto prazo, planos de longo 

prazo de acordo com a Política Nacional de Energia, boletins e resenhas periódicas, análises de 

conjuntura e outros estudos específicos (EPE, 2018). 

Assim, planejar estrategicamente o setor energético é instrumento fundamental para o país, 

uma vez que permite avaliar tendências e necessidades de produção e uso da energia futura, sendo 

essencial para o a otimização de custos e redução de riscos de medidas e políticas públicas (PDE, 

2018). Ao estabelecer estratégias alternativas para expansão da oferta de energia nas próximas 

décadas, a diversificação e utilização de fontes renováveis e utilização e desenvolvimento de 

tecnologias de eficiência energética, garantem maior resiliência ao sistema, criando inúmeras 

oportunidades de desenvolvimento. 

4.2.2 Incentivo à geração por fontes renováveis 

O agravamento da crise climática pressiona cada vez mais setores econômicos globalmente. 

Em especial destaca-se a demanda por energia, aumentando a competição por água e uso da terra. 

À medida que enfrentamos a urgência de mitigar as emissões de GEE, a escala de transformação 

socioeconômica necessária para endereçar essas questões, constitui um grande desafio para os 

governos locais e nacionais, com especial impacto sobre comunidades mais vulneráveis 

(UNFCCC, 2016). 

A relação entre políticas públicas e aumento de geração por fontes renováveis nos últimos 

antes tem sido abordada por inúmeros autores (BIRD et al., 2005; HARMELINK et al., 2006; 

DELMAS e MONTES-SANCHO, 2011; IBIKUNLE e OKERE, 2013). Em sua maioria, a 

literatura relacionada aborda o assunto sob um aspecto teórico e qualitativo, apontando para uma 

relação positiva entre elaboração de políticas específicas e o aumento da implantação de energias 

de fontes renováveis. Em geral, destaca-se a importância de mecanismos fiscais e financeiros para 

fomentar o desenvolvimento de projetos de energia renovável (POLZIN et al., 2011). Apesar disso, 

especificidades regionais, em especial para países em desenvolvimento, têm pouca ou nenhuma 
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disponibilidade de estudos de caso e informações empíricas sobre a relevância dos diversos fatores 

que compõem a formulação de políticas e sua efetividade (AGUIRRE e INBINKULE, 2014).  

No caso brasileiro, alguns autores como Geller et al. (2011) e mais recentemente Aquila et 

al. (2016) abordam políticas de incentivo para a expansão da geração de energia em fontes 

renováveis. Neles, os autores apontam a diversificação da matriz energética para melhoria da 

resiliência do sistema e da segurança energética do país, como importantes ferramentas de fomento 

ao desenvolvimento regional. Nesse sentido, a redução da dependência de importação de energia e 

atingimento da autossuficiência em derivados de petróleo bem como a diminuição da porcentagem 

do PIB investido diretamente no setor energético, podem liberar orçamento para áreas sociais como 

educação, moradia e sistemas de saúde (GELLER, 2011).  

Historicamente, a maior barreira para a expansão da geração por fontes renováveis tem sido 

o alto custo tecnológico e menor eficiência de produção quando comparadas às fontes tradicionais 

como, por exemplo, termelétricas a carvão (NALAN et al. 2009). Apesar disso, estudos recentes 

da International Renewable Energy Agency (IRENA) demostram que no Brasil, do ano de 2010 a 

2018, os custos de geração de energia eólica diminuíram em 23% e de geração solar apresentaram 

queda de 73% (IRENA, 2019). Nesse mesmo período, conforme dados do Balanço Energético 

Nacional (BEN) e as informações do Renewable Energy Report (REN21, 2018), a capacidade 

instalada no Brasil teve aumento de 1500% para fontes eólicas, superando 14 GW, e 1000% para 

fonte solar, atingindo aproximadamente 935MW atualmente (IRENA, 2018; EPE, 2018). 

Com base nos custos médios ponderados de produção dos últimos 12 meses, a geração por 

fontes fósseis varia entre US$ 0,05 – US$ 0,17 por kWh, enquanto projetos de geração solar e 

eólica custam globalmente em média ponderada US$ 0,06 por kWh. Adicionalmente, com a adoção 

de mecanismos regulatórios e ferramentas de incentivo como parte do planejamento energético 

nacional, até o ano de 2020 dados de projetos e leilões de energia sugerem que todas as tecnologias 

de geração de energia renovável irão ser comercializadas com preços mais competitivos do que 

combustíveis fósseis (IRENA, 2019).  

O desenvolvimento de estratégias e políticas de incentivo à geração renovável podem ser 

de curto, médio ou longo prazo. Subsídios diretos, redução de impostos para projetos de fontes 

renováveis e precificação do carbono a partir da cobrança de impostos por emissões de CO2 são os 

mecanismos comumente utilizados.  Conforme destaca Geller et al. (2004) outras estratégias giram 

em torno da adoção de padrões mínimos de eficiência energética para produção de fontes fósseis, 
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metas setoriais e nacionais de redução (ou teto de emissões) bem como o estímulo à produção 

descentralizada, fora do grid interligado, em sistemas de pequeno porte residenciais para consumo 

próprio (podem despachar o excedente para distribuição na rede do SIN).  

Diversos autores (BOLKESJO et al., 2014; COUTURE AND GAGNON, 2010; DEL RÍO 

AND BLEDA, 2012; JENNER et al., 2013) defendem que estratégias de longo prazo têm maior 

relevância e são fundamentais na construção de um novo modelo de produção e consumo de energia 

em um país. Dentre estas, destacam-se as tarifas feed-in (FITs), os leilões de energia e o sistema de 

cotas mínimas de fontes e geração como os de maior eficiência para o fomento da produção de 

energia renovável, proporcionando estabilidade e garantindo a segurança financeira para os 

produtores de energia (AQUILA et al., 2016).  

5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo deste trabalho compreende o Nordeste brasileiro que se encontra na porção 

leste da América do Sul, dividido em 9 estados e compreende aproximadamente 18% de todo o 

território nacional (Figura 20). Abrange uma extensa área, aproximadamente 1561177,8 km2, entre 

as coordenadas 1°02” S - 18°20°S e 34°20” W - 48°W (IBGE, 2017).  O regime de precipitação é 

muito irregular, variando sazonalmente e espacialmente, podendo atingir valores superiores a 

1800mm anuais em sua região costeira e inferiores à 400mm anuais na região do semiárido 

(HASTENRATH, 2012; OLIVEIRA, SANTOS e SANTOS-SILVA, 2013; LIMA, 2017). Os 

padrões de vento na região são majoritariamente governados por sistemas de grande escala, em 

especial o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical – ZCIT e Alta Subtropical do 

Atlântico Sul – ASAS, mas com a influência da formação das células de circulação característico 

das brisas (GILLIAND, 2017). 
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Figura 20 – Área de estudo do trabalho com destaque para a localização das 4 áreas utilizadas para 

avaliação de desempenho das simulações. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

▪ ÁREA 1 – Situada entre as coordenadas 5,35°S – 6,35°S e 36,5°W-35,5°W, próximo ao litoral 

noroeste do estado do Rio Grande do Norte, na região de Jandaíra – Pedro Avelino. Apresentam 

bom potencial para geração de energia eólica, com previsão da instalação de 6 novos parques 

(~320 MW) em 2021.   

▪ ÁREA 2 – Situada entre as coordenadas 6,5°S – 7,5°S e 37,5°W – 36,5°W, no Seridó do estado 

do Rio Grande do Norte, região de Caicó – Parelhas. Juntamente com a região do Alto Oeste 
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potiguar, se apresenta como de alto potencial para geração fotovoltaica, com estudos de 

implantação de 5 usinas solares em andamento.  

▪ ÁREA 3 – Situada entre as coordenadas 4,55°S – 5,55°S e 37,5°W – 38,5°W, na costa nordeste 

do estado do Ceará, na região de Russas – Aracati. Considerada de alto potencial para geração 

de energia eólica, esta região já abriga grandes complexos, com uma capacidade instalada total 

de aproximadamente 300MW (ANEEL, 2019). 

▪ ÁREA 4 – Situada entre as coordenadas 12,5°S – 13,5°S e 43°W – 42°W, na porção centro-sul 

do estado da Bahia, na região de Bom Jesus da Lapa. Esta região é considerada de alto potencial 

solar, e abriga um dos maiores complexos fotovoltaicos da América Latinam com capacidade 

instalada de ~160MW e conta com diversos outros estudos de implantação em andamento 

(ANEEL, 2019).   

Estudos anteriores sugerem que a intensidade dos ventos em superfície pode variar de 0.5 

a 5.5 m/s, com maiores valores médios atingidos na porção leste do Nordeste brasileiro (SANTOS 

e SANTOS-SILVA, 2013; GILLIAND e KEIM, 2017). Os trabalhos de mapeamento do potencial 

eólico brasileiro apontam velocidades médias anuais superiores a 7,5 m/s nas regiões litorâneas do 

nordeste, em especial nos estados do Rio Grande do Norte e porção mais ao norte do Ceará 

(AMARANTE et al., 2001). De maneira geral, trabalhos anteriores (SILVA et al., 2010; PEREIRA 

et al., 2013) sugerem uma tendência negativa na velocidade do vento em superfície para a região 

nordeste, porém, simulações regionais a partir de cenários de emissões do IPCC apontam um 

aumento da intensidade dos ventos nas regiões costeiras (LUCENA et al., 2010; PEREIRA et al., 

2013). De acordo com os resultados obtidos por Gilliand e Keim (2017) na avaliação de dados 

observados e diferentes reanálises do período compreendido entre 1980 e 2014, a região Nordeste 

de maneira geral apresenta tendência estável ou positiva de velocidade do vento, com destaque 

para a zona costeira de sua porção mais ao leste e norte. 

O Nordeste do brasileiro, por se situar em baixas latitudes, é atingido de forma mais 

perpendicular pela radiação solar ao longo de quase todo o ano. De acordo com as normais 

climatológicas de temperatura (1961-1990), apresenta os maiores valores médios de temperatura 

do país (INMET, dados de 2016). Os valores máximos de irradiação incidente anual se encontram 

nas porções Norte e Nordeste, na porção norte da Bahia (Chapada Diamantina) e na área da Zona 
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da mata, onde está localizado o Maranhão (LIMA, 2015). Destaca-se o período da primavera 

austral que apresenta os meses de maior incidência de irradiação solar. Isto se deve ao 

posicionamento mais ao Norte no ciclo interanual da ZCIT, diminuindo a nebulosidade sobre a 

região e caracterizando o período seco no Nordeste brasileiro (NEB). 

Conforme os resultados obtidos pela atualização do Atlas Brasileiro de Energia Solar 

(LABREN, CCST e INPE, 2017), a Região Nordeste apresenta a menor variabilidade interanual 

das médias dos totais diários de irradiação incidente, com valores extremos entre 5,39 e 5,59 

kWh.m-2, e 50% das médias anuais contidas no intervalo entre 5,43 e 5,50 kWh.m-2. Apesar de não 

ter avaliado uma série temporal longa, podendo ser influenciada por eventos de variabilidade 

climática natural, este trabalho também sinaliza uma tendência positiva para as médias anuais de 

irradiação incidente no período entre 2005 e 2015, com taxa de aumento de aproximadamente 20 

kWh por ano. Os altos níveis de irradiação e baixa variabilidade na região podem ser são explicados 

pela pouca nebulosidade, em especial no Sertão.  

5.2 MODELO CLIMÁTICO REGIONAL REGCM4 

5.2.1 Configuração das simulações 

As simulações neste trabalho foram realizadas a partir do modelo climático regional 

RegCM4, em sua versão 4.7.1. A primeira versão deste modelo (RegCM) foi originalmente 

desenvolvida no ano de 1989, a partir de modelos de mesoescala (MM4) no National Center of 

Atmospheric Research (NCAR). Atualmente, com a inclusão de diversas opções de 

parametrizações, o modelo é mantido no âmbito do Earth System Physics (ESP) do International 

Center for Theoretical Physics (ITCP) (GIORGI et al., 2012). 

Na versão utilizada, o modelo pode ser rodado sobre qualquer região do planeta, com limite 

de resolução horizontal para a configuração de núcleo hidrostático ou espaçamentos menores na 

opção não-hidrostática. As equações primitivas são resolvidas na grade B de Arakawa-Lamb e os 

esquemas de transferência radiativa calculam as interações entre gases (H2O, CO2, O3, CH4, N2O 

e CFC) bem como aerossóis com radiação no espectro infravermelho e ultravioleta. Maiores 

detalhamentos sobre a dinâmica do modelo, precipitação, esquemas convectivos, aerossóis e fluxos 

entre oceano-solo-atmosfera, foram descritos por Giorgi e colaboradores em experimentos de 
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avaliação sobre quatro domínios no âmbito dos projetos do Coordinated Regional Downscaling 

Experiment (CORDEX) (GIORGI et al., 2012). 

De modo a melhor representar a área de estudo pretendida, a seleção do domínio das 

simulações, o conjunto de parametrizações físicas e as  configurações utilizadas foram baseadas 

em experimentos testes previamente realizados (Tabela 3), bem como em experiências de trabalhos 

anteriores desenvolvidos no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

(PPGCC) (SILVA, 2016; CHAGAS, 2018; SANTOS e SANTOS-SILVA, 2013) nos quais, de 

maneira resumida, foram realizadas 2 simulações climatológicas completas, contendo 30 anos, do 

período entre 1980 a 2010, com diferentes versões do modelo e opções de configuração física.  

Tabela 3 – Experimentos numéricos realizados para testes do modelo REGCM. 

  PARAMETRIZAÇÃO FÍSICA 

      

  Versão do Modelo 4.0 

SIMULAÇÃO 1 

Superfície BATS 

Condições de limite lateral  
Flexível, com técnica de 

extrapolação 

Camada Limite Planetária  Bretherton e McCaa (2004) 

Convectivo sobre 

continente 
Grell 

Convectivo sobre oceano Kain-Fritsch (1990) 

Precipitação estratiforme Nogherotto / Tompkins 

Esquema de fluxos 

oceânicos 
Zeng et al. (1998) 

      

      

  

 

  

Versão do Modelo 4.6 

SIMULAÇÃO 2 

Superfície BATS 

Condições de limite lateral  
Flexível, com técnica de 

extrapolação 

Camada Limite Planetária  Bretherton e McCaa (2004) 

Convectivo sobre 

continente 
MIT- Emmanuel 

Convectivo sobre oceano Kain-Fritsch (1990), Kain (2004) 

Precipitação estratiforme Nogherotto / Tompkins 
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Esquema de fluxos 

oceânicos 
Zeng et al. (1998) 

      

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Para o downscaling dinâmico, os experimentos utilizaram como condições de contorno 

meteorológico dados obtidos pelas simulações globais do modelo HadGEM2-ES (Hadley Centre 

Global Environmental Model, version 2, Earth-System), com informações assimiladas a cada 6 

horas (00:00, 06:00, 12:00, 18:00 UTC). O modelo HadGEM2-ES foi desenvolvido no Reino 

Unido, no âmbito do projeto de pesquisa climática do Met Office Hadley Centre for Climate 

Sciences and Services. Resumidamente, este modelo utiliza uma grade não regular, com 1.875°de 

longitude e 1.250° latitude e 38 níveis de pressão vertical em pontos de grade.   

Llopart et al. (2017) realizou experimentos de avaliação das opções de parametrização de 

superfície terrestre contidas no RegCM4, BATS (Biosphere-Atmosphere Transfer Scheme) e CLM 

(Comumunity Land Model), apontando melhoras significativas de desempenho das simulações com 

a utilização do esquema CLM.  Nesse sentido, para resolução dos processos de superfície neste 

trabalho, será utilizada a opção do Comumunity Land Model (CLM), versão 4.5, desenvolvido pelo 

National Center of Atmospheric Research (NCAR), como parte do Modelo do Sistema Climático 

Comunitário (CCSM, na sigla em inglês). O CLM é baseado em componentes físicas de outros 3 

esquemas de superfície: BATS, LSM (Land surface Model; BONAN, 1996) e o modelo de neve 

IAP (DAI e ZENG, 1997). Resumidamente, trabalha a partir de uma abordagem de mosaico para 

detalhar e capturar a heterogeneidade da superfície, no qual cada célula de grade contém quatro 

diferentes tipos de cobertura do solo (geleiras, pântanos, lagos e vegetação terrestre). De acordo 

com o Manual de Referência do modelo, a vegetação é composta por 17 tipos funcionais diferentes 

e o balanço hidrológico e energético são resolvidos para cada tipo de cobertura do solo e 

posteriormente agregadas ao nível da célula da grade (OELSON et al., 2013). 

Os dados de temperatura da superfície do mar (TSM) utilizados são produzidos pela 

National Oceanic and Atmospheric Admnistration (NOAA) a partir da combinação de informações 

de dados de satélite e in situ pelo método de Interpolação Otimizada (OI, na sigla em inglês), 

dispostos em uma grade de espaçamento de 1,5º x 1,5º (REYNOLDS et al., 2002). Como o modelo 

RegCM4 somente assimila dados de superfícies líquidas, para os dados de topografia serão 
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utilizadas informações do United States Geological Survey (USGS) e Global Land Cover 

Characterization (GLCC) com o espaçamento de grade de 1º (LOVLAND, 2000). 

As parametrizações utilizadas podem ser visualizadas na tabela 4 abaixo: 

Tabela 4 – Parametrizações utilizadas para os experimentos numéricos por meio do RegCM4.7.1. 

PARAMETRIZAÇÃO FÍSICA 

    

Versão do Modelo 4.7.1 

Superfície CLM4.5 

Condições de limite lateral  Flexível, com técnica de extrapolação 

Camada Limite Planetária  Holtslag PBL  

Convectivo sobre continente MIT - Emanuel (1991) 

Convectivo sobre oceano Kain-Fritsch (1990) 

Precipitação estratiforme Nogherotto / Tompkins 

Esquema de mistura SUBEX (2000) 

Esquema de fluxos oceânicos Zeng et al. (1998) 

Cenário RCP8.5 
   

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.  

 

Dessa maneira, determinou-se que o domínio das simulações compreende a área entre as 

longitudes 86ºW e 14ºW e latitudes 22ºS e 10ºN, incluindo a porção Norte da América do Sul e 

oceanos adjacentes, com foco para a Bacia amazônica e região Nordeste do Brasil. As simulações 

foram realizadas em uma resolução horizontal de aproximadamente 28 km (0.25º x 0.25º), com 

320 pontos de grade na direção Leste-Oeste e 160 pontos de grade na direção Norte-Sul em 18 

níveis verticais de pressão (Figura 21). 
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Figura 21 – Domínio utilizado para as simulações dos experimentos 1 a 4 deste trabalho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

5.2.2 Experimentos numéricos 

De modo a representar os diferentes períodos deste século e avaliar possíveis potenciais 

alterações para os futuros próximo e distante, neste trabalho foram realizados 4 experimentos 

distintos, compreendendo um período total de 10 anos cada (120 meses):    

▪ Experimento 1 (Passado recente):  período entre janeiro de 1995 e dezembro de 2004. 

▪ Experimento 2 (Início do século):  período entre janeiro de 2005 e dezembro de 2014.  

▪ Experimento 3 (Meio do século):  período entre janeiro de 2040 e dezembro de 2049.  

▪ Experimento 4 (Final do século):  período entre janeiro de 2090 e dezembro de 2099.  

Para as projeções de clima futuro, foi utilizado o cenário de emissões RCP8.5 (cenário de 

altos níveis de concentração de GEE na atmosfera e força radiativa de ~8.5 W.m-2 no ano de 2100) 

publicado no quinto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC 

AR5, 2013). De maneira simplificada, este cenário caracteriza-se por uma alta taxa de crescimento 

populacional e consequente alta demanda por alimentos e energia, além de um pequeno índice de 

mudanças tecnológicas disruptivas. Neste, a matriz energética é composta predominantemente por 

combustíveis fósseis, com um aumento da utilização destes tipos de recursos além da quantidade 

de reservas atualmente extraíveis. Assim, neste cenário, as emissões de GEE aumentam em cerca 
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de três vezes ao longo do século correspondendo então a um cenário de alta emissão de GEE 

(RIAHI et al., 2011). Este cenário foi selecionado pois atualmente é o que mais se apresenta como 

mais próximo de padrões e tendências futuras.  

Adicionalmente, para avaliação dos resultados, determinou-se o experimento 1 como o 

período de referência para o qual todas as projeções futuras foram comparadas. 

5.3 DADOS 

Séries temporais são observações de alguma variável ou parâmetro de interesse em relação 

ao tempo. Assim, consistem em dados organizados sequencialmente no tempo, podendo ser 

discretos ou contínuos (OLIVEIRA, 2014). Conforme descrito no item 5.2.1, neste trabalho as 

simulações compreenderão 4 grupos de séries temporais, composta por 10 anos cada: 1995 a 2005 

(passado recente), 2005 a 2015 (início do século), 2040 a 2050 (meio do século) e 2090 a 2100 

(final do século).  

A disponibilidade de dados observados para a região de estudo é limitada e em boa parte 

dos casos a acesso é restrito a localidades específicas e séries temporais curtas. Nesse contexto, 

para como métrica para avaliação deste estudo, optou-se por utilizar o conjunto de dados 

interpolados por Xavier et al. (2015) sobre o território brasileiro entre os anos de 1980 e 2013.  

Neste, diferentes variáveis climáticas (temperatura máxima - Tmax, °C), temperatura mínima - 

Tmin, °C), umidade relativa média (meanRH, %), velocidade do vento a 2m de altura (u2, m.s-1), 

precipitação (pr, mm), duração do dia (n, horas) e irradiância solar diária (rs, MJ.m-2) foram 

interpolados a partir de diferentes dados observacionais coletados. De acordo com os autores, para 

sua compilação, foram considerados dados gravados por 3625 medidores de chuva e 735 estações 

meteorológicas (Instituto Nacional de Meteorologia – INMET), Agência Nacional de Águas – 

ANA e Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo - DAEE) espalhados por todo o 

território nacional, com dados de grade diários e mensais gerados em uma resolução de 

0,25°x0,25°. 

Para garantir a qualidade dos dados, os autores adotaram alguns critérios de homogeneidade 

para cada uma das variáveis medidas, descartando assim as informações de estações que não 

atendessem esses critérios. Para tal, usaram como referência trabalhos anteriores para cada uma 

das variáveis (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Critérios de validação dos dados observados adotados em Xavier et al. (2015). 

 

Fonte: Xavier et al. (2015). 

Para a interpolação dos dados coletados e elaboração da informação meteorológica em 

formato de grade, Xavier et al. (2015) testaram 6 diferentes métodos (Média Aritmética dentro da 

área de 0.25°×0.25°; Interpolação Natural, Thin Plate Spline; Distância Inversa, Distância Angular 

e Ponto Comum de Krigagem). Após validação cruzada através de métricas estatísticas, os autores 

determinaram o melhor método para cada uma das variáveis (XAVIER et al., 2015).  

De acordo com os objetivos descritos anteriormente, neste trabalho foram utilizadas as 

informações das variáveis de intensidade dos ventos (u2, m/s) e irradiância solar em superfície (rs, 

MJ.m-2). 

5.4 VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO MODELO REGCM4.7.1 

Para a verificação do desempenho do modelo, os dados simulados pelo Experimento 1 

(passado recente) foram comparados aos dados de interpolação produzidos por Xavier et al. (2015) 

sobre o território brasileiro. Para tal, tanto os dados simulados quanto os dados interpolados 

passaram por um pré-processamento, de modo a compreenderem a mesma unidade (m/s e W.m-2) 

e resolução temporal (médias mensais). Os dados produzidos pelas simulações através do REGCM 

inicialmente produzidos em dados de 6h em 6h, foram convertidos para médias diárias e 

posteriormente médias mensais. Os interpolados por Xavier e al. (2015), inicialmente 

disponibilizados em médias diárias, foram organizados em médias mensais e, adicionalmente, a 

irradiância solar em superfície (u2) foi convertida de MJ.m-2 para W.m-2, com a divisão simples 

pelo fator de conversão de 0,0864.   

Para a delimitação das áreas de verificação e avaliação dos resultados buscou-se 

caracterizar a área de estudo (NEB) de acordo com seus diferentes potenciais para a geração de 

energia eólica e solar. Para tal, utilizou-se o trabalho de agrupamento realizado por SANTOS e 
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SANTOS-SILVA (2013) que identificou 5 diferentes grupamentos de acordo com a intensidade 

dos ventos na região Nordeste do Brasil através da técnica de classificação hierárquica de Ward. 

Adicionalmente, os atlas do potencial eólico (CEPEL, 2017) e solar (LABREN, CCST e INPE, 

2017) sobre o território brasileiro foram também considerados.  

Como resultado dessa análise, de acordo com o descrito anteriormente na seção 5.1 ÁREA 

DE ESTUDO, selecionou-se 4 áreas distintas (Figura 20), de dimensões 1º x 1º, de modo a 

representar regiões com maior incidência de irradiância solar em superfície e intensidade média da 

velocidade do vento, uma vez que estas áreas são potencialmente de maior interesse para o 

desenvolvimento de projetos geração de energia de fontes eólicas e solar e, consequentemente, 

propícias para o planejamento de políticas públicas de incentivo a este tipo de geração. 

Em cada uma das áreas selecionadas, a validação dos resultados foi feita através da 

aplicação de ferramentas estatísticas de acurácia, baseando-se em estudos anteriores de avaliação 

(LEE, FIELDS e LUNDQUIST, 2018).  Esta avaliação foi realizada por meio do Erro Médio 

Absoluto (MAE – Mean Asbolute Error), Desvio ou Incerteza (BIAS) e Raiz do Erro Quadrático 

Médio (RMSE – Root Mean Squared Error). Nesse contexto, quanto maiores os valores destas 

medidas, maiores serão os desvios em relação aos valores observados. Analogamente, valores 

próximos de zero indicam ajustes quase perfeitos. Este conjunto de medidas de acurácia estatística 

são amplamente utilizadas em avaliações de desempenho de estudos de modelagem numérica 

(LABREN, CCST e INPE, 2017) e tem apresentado resultados satisfatórios em trabalhos similares 

com a utilização do modelo REGMCM (COPPOLA et al., 2012; ROCHA et al., 2014; REBOITA, 

AMARO, SOUZA, 2017; RODRIGUES, 2018; LLOPART et al., 2017, MEDEIROS, 2020). 

Estas medidas foram calculadas de acordo com as equações (1), (2) e (3) abaixo: 

 

𝐵𝐼𝐴𝑆 =
1

𝑛
 ∑ (𝑃𝑖 − 𝑂𝑖)𝑛

𝑖=1                                                        (1) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑃𝑖−𝑂𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
        (2) 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑛
∑ (𝑃𝑖 − 𝑂𝑖)𝑛

𝑖=1       (3) 

onde, Pi é o valor previsto, Oi o valor observado e n o número total de observações. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção são apresentadas as análises referentes às diferentes simulações concluídas 

através do modelo REGCM4.7. Para tanto, essa avaliação foi estruturada em 4 partes distintas 

visando uma melhor compreensão das variáveis meteorológicas avaliadas (irradiância solar em 

superfície e intensidade do vento). Na primeira seção, são apresentados os dados simulados para o 

passado recente, compreendido entre os anos de 1995 e dezembro de 2004, com a respectiva 

avaliação de desempenho do modelo REGCM4.7 em relação aos dados de interpolação produzidos 

por Xavier et al. (2015). A segunda seção descreve os resultados projetados para o início do século, 

compreendendo o período entre janeiro de 2005 e dezembro de 2014, visando analisar a 

variabilidade em relação ao período de referência (passado recente).  Da mesma maneira, a terceira 

seção apresenta os resultados projetados para o meio do século, período entre janeiro de 2040 e 

dezembro de 2049, e final do século, entre janeiro de 2090 e dezembro de 2099. Por fim, a quarta 

seção traz uma avaliação de tendências e comparação entre os diferentes períodos projetados.  

Para maior clareza e objetividade na apresentação dos resultados e, a fim de evitar 

descrições repetitivas, mapas complementares da intensidade média mensal do vento e irradiância 

solar de cada uma das simulações realizadas encontram-se nos anexos A e B. Adicionalmente, 

análises preliminares de alguns testes de parametrizações mencionados no item 5.2.1 encontram-

se descritos no ANEXO C.    

6.1 PASSADO RECENTE (EXPERIMENTO 1) 

Este experimento visou representar o passado recente, para o período compreendido entre 

janeiro de 1995 e dezembro de 2004, com o principal objetivo de permitir a validação de 

desempenho do modelo a partir de comparações com os dados interpolados por Xavier et al. 

(2015).  

▪ Intensidade do Vento 

A figura 22 apresenta a distribuição espacial simulada para a intensidade média mensal do 

vento em superfície (2m). Pode-se observar que a intensidade média mensal do vento simulada 

para a região Nordeste do Brasil apresenta uma variação significativa, tanto sazonalmente quanto 

espacialmente. A porção mais ao nordeste do NEB, em especial as zonas litorâneas dos estados do 

Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco, apresentam valores próximos a 6 m/s durante 
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boa parte do ano. Já as demais regiões apresentam velocidades médias mais baixas, inferiores a 1.5 

m/s nas regiões centrais durante os meses de verão austral. Devido a características topológicas e 

atuação de diversos sistemas meteorológicos sobre a região, com destaque para a zona de maior 

influência da convergência dos alísios na ZCIT, esta alta variabilidade espacial é esperada 

(OLIVEIRA; SANTOS e SILVA, 2013; LIMA, 2017). 

Figura 22 – Intensidade média mensal do vento (m/s) em superfície (2m) no período entre janeiro de 1995 

e dezembro de 2004. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.  

 

Em relação a intensidade média mensal simulada a 100m, nota-se que durante boa parte do 

ano os valores simulados são superiores à 6m/s, com exceção a regiões mais centrais nos meses de 

dezembro a abril (Figura 23).  As regiões litorâneas, em especial as costas dos estados do Rio 

Grande do Norte e Ceará, apresentam valores superiores a 6 m/s durante o todos os meses do ano. 

Tal padrão pode estar associado ao deslocamento norte-sul da ZCIT que atinge sua posição mais 
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ao sul (aproximadamente 1N) durante o mês de abril (Hastenrath e Heller, 1977 e Citeau et al., 

1988). 

Figura 23 – Intensidade média mensal do vento (m/s) em altura (100m) no período entre janeiro de 1995 e 

dezembro de 2004. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.  

 

▪ Irradiância solar 

Conforme pode ser observado na figura 24, a irradiância média mensal em superfície 

simulada varia bastante ao longo do ano, atingindo valores superiores 300 W.m-2 em praticamente 

todo o NEB nos meses de setembro a novembro. Durante o inverno austral (JJA), as médias sobre 

toda a região são reduzidas, com valores de até 110 W.m-2. Nota-se também que os estados da 

Bahia concentram as maiores médias mensais de irradiância ao longo do ano, em coerência com 
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os resultados obtidos por estudos solarimétricos anteriormente produzidos (LABREN, CCST e 

INPE, 2017; LIMA, 2015; RUTHER, NASCIMENTO, CAMPOS, 2017, SILVA et al., 2010). 

Figura 24 – Irradiância solar média mensal em superfície (W.m-2) no período entre janeiro de 1995 e 

dezembro de 2004. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

6.1.1 Análise Descritiva Dos Dados 

A figura 25 abaixo demonstra os valores interpolados da série temporal de intensidade do 

vento em superfície em comparação às simulações realizadas pelo modelo RegCM4.7.1. Estas, são 

apresentadas em médias mensais do período entre janeiro de 1995 e dezembro de 2004, para as 4 

áreas selecionadas e descritas anteriormente (Figura 20). A linhas em preto representam os dados 

interpolados e a linhas em verde os dados simulados no experimento 1. De maneira geral, tanto os 

dados interpolados quanto os dados simulados apresentaram comportamentos similares para as 
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áreas avaliadas, atingindo maiores valores nas regiões mais próximas a costa sob a influência das 

brisas marítimas e, principalmente, da convergência dos alísios e atuação da ZCIT. 

Figura 25 – Série temporal das médias mensais da intensidade do vento em superfície para o período entre 

janeiro de 1995 e dezembro de 2004.

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Para a área 1, situada próxima a costa noroeste do estado do Rio Grande do Norte, a série 

temporal da intensidade do vento em superfície, interpolada a partir de dados observados, indica 

um valor máximo de 4 m/s e mínimo de 1,76 m/s. A intensidade do vento média é de 2,91 m/s e 
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mediana de 2,90 m/s. Adicionalmente, conforme observado na figura 26 abaixo, a distribuição de 

valores se concentra na faixa de 3 m/s, no qual 25% (Q25) dos valores apresentados se encontram 

abaixo de 2,57 m/s, 50% (Q50) abaixo de 2,9 m/s, 75% (Q75) abaixo de 3,23 m/s e 95% (Q95) 

abaixo de 3,62 m/s (Figura 27). Os dados simulados mostram que a intensidade do vento variou 

entre o valor máximo de 8,41 m/s e mínimo de 1,13 m/s, com média de 6,16 m/s e mediana de 6,77 

m/s. Podemos ver também que a distribuição de valores se concentra em uma faixa mais elevada, 

em torno de 7 m/s, com 25% (Q25) dos valores apresentados se encontram abaixo de 5,6 m/s, 50% 

(Q50) abaixo de 6,77 m/s, 75% (Q75) abaixo de 7,2 m/s e 95% (Q95) abaixo de 7,92 m/s (Figuras 

26 e 27). 

Na área 2, situada na região do Seridó no interior do estado do Rio Grande do Norte, a 

intensidade do vento em superfície, interpolada a partir de dados observados, variou entre um 

mínimo de 1,59 m/s e máximo de 4,02 m/s. Observa-se que a intensidade do vento média 

corresponde a 2,72 m/s e mediana de 2,74 m/s. Nesta região, a distribuição de valores se concentrou 

na faixa de 3,5  m/s com 25% (Q25) dos valores abaixo de 2,3 m/s, 50% (Q50) abaixo de 2,74 m/s, 

75% (Q75) abaixo de 3,14 m/s e 95% (Q95) abaixo de 3,46 m/s (Figuras 26 e 27). De maneira 

similar aos resultados obtidos para a área 1, os dados simulados foram maiores do que os dados 

interpolados, atingindo um valor máximo de 7,54 m/s e mínimo de 1,62 m/s, com média de 5,63 

m/s e mediana de 6,07 m/s. Como esperado, nesta região os valores de intensidade média do vento 

são menores do que os obtidos para zonas mais litorâneas, com a distribuição de valores 

concentradas em torno de 6 m/s. Observa-se que 25% (Q25) dos valores apresentados se encontram 

abaixo de 4,85 m/s, 50% (Q50) abaixo de 6,07 m/s, 75% (Q75) abaixo de 6,65 m/s e 95% (Q95) 

abaixo de 7,33 m/s (Figura 26 e 27). 

Em relação a área 3, localizado na porção mais noroeste do NEB, a intensidade do vento 

interpolada apresentou um valor máximo de 3,84 m/s e mínimo de 1,39 m/s, com uma média e 

mediana de 2,56 m/s. Podemos observar que a distribuição de valores também se concentraram na 

faixa de 3 m/s e 25% (Q25) dos valores apresentados se encontram abaixo de 2,15 m/s, 50% (Q50) 

abaixo de 2,56 m/s, 75% (Q75) abaixo de 2,98 m/s e 95% (Q95) abaixo de 3, 35 m/s (Figuras 26 e 

27). Da mesma maneira que para as áreas anteriores, os dados simulados superestimaram os valores 

interpolados, atingindo um máximo de 7,1 m/s e mínimo de 1,71 m/s, com média de 5,34 m/s e 

mediana de 5,76 m/s (Figuras 26 e 27). Nesta, a distribuição de valores se concentra na faixa de 7 
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m/s, com 25% (Q25) dos valores apresentados se encontram abaixo de 4,78 m/s, 50% (Q50) abaixo 

de 5,76 m/s, 75% (Q75) abaixo de 6,54 m/s e 95% (Q95) abaixo de 6,89 m/s (Figuras 26 e 27). 

Já para a área 4, mais ao sudoeste do NEB e bem no interior do estado da Bahia, tanto os 

dados interpolados quanto simulados no experimento 1, comparativamente às demais áreas 

avaliadas, apresentaram valores menores de a intensidade média do vento. Os dados interpolados, 

variaram entre 1,47m/s e 2,46 m/s, com um valor médio de 1,77 m/s e mediano de 1,76 m/s. Para 

esta região, a distribuição de valores se concentra na faixa de 2 m/s  m/s, onde 25% (Q25) dos 

valores se encontram abaixo de 1,51 m/s, 50% (Q50) abaixo de 1,76 m/s, 75% (Q75) abaixo de 

1,99 m/s e 95% (Q95) abaixo de 2,31 m/s (Figura 26 e 27). A intensidade média do vento simulada 

para a região também apresentou valores maiores do que os dados interpolados, atingindo um valor 

máximo de 5,56 m/s, mínimo de 1,47 m/s, média de 3,71 m/s e mediana de 3,87 m/s. Analogamente 

aos valores interpolados, por ser uma situada bem no interior do NEB,  nesta região, a distribuição 

de valores obtidos se concentra em uma faixa mais baixa, em torno de 4,5 m/s, e observa-se que 

25% (Q25) dos valores apresentados se encontram abaixo de 3,14 m/s, 50% (Q50) abaixo de 3,87 

m/s, 75% (Q75) abaixo de 4,45 m/s e 95% (Q95) abaixo de 4,9 m/s (Figuras 26 e 27). 
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Figura 26 – Histogramas de distribuição das médias mensais da intensidade do vento em superfície para o 

período entre janeiro de 1995 e dezembro de 2004.

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

A Figura 27 abaixo demonstra esta variação dos dados da série observada, por meio da 

distribuição de valores em quartis. 
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Figura 27 – Boxplot de distribuição das médias mensais da intensidade do vento em superfície para o 

período entre janeiro de 1995 e dezembro de 2004. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Com base nas informações apresentadas acima, podemos notar que, de maneira geral, o 

modelo conseguiu capturar bem os padrões de variação espacial e temporal interanual da 

intensidade do vento para o período avaliado, muito embora tenha, em média, superestimado os 

valores da intensidade do vento para as áreas avaliadas. Além da combinação de parametrizações 

físicas selecionadas para as simulações, este fato pode também ser influenciado pelas 

características do mapa de cobertura de superfície utilizado pelo modelo REGCM 4.7.1, uma vez 

que este representa de maneira muito simplificada a cobertura vegetal de cada um dos biomas 

brasileiros, apresentando o mesmo tipo de vegetação tanto para a região Amazônica quanto para a 

transição Caatinga/Mata Atlântica. Nesse sentido, entende-se que a diferença em altura e densidade 

da vegetação entre esses biomas afetaram o padrão de circulação regional dos ventos, criando 

vórtices inexistentes sobre a região do NEB e, consequentemente, impactando assim a intensidade 

projetada. De maneira complementar, a ineficiência em se simular de maneira adequada o 

deslocamento sazonal da ZCIT, que apresenta duplicidade e leve deslocamento ao norte sobre o 

Oceano Atlântico pode ter contribuído para a superestimativa e vieses positivos observados. Apesar 

do comportamento atenuado nas configurações selecionadas, esta representação pode também ser 

observada em outras simulações climáticas regionais (NOBRE et al., 2013; CUSTODIO et al., 2016, 

MEDEIROS, 2020) e, de acordo com Li et al. (2002), pode também estar relacionado a problemas 

no ajuste do fluxo de massa entre os hemisférios Norte e Sul.  
 

Analogamente, a figura 28 demonstra os valores interpolados da série temporal de 

irradiância solar em superfície em comparação às simulações realizadas pelo modelo RegCM4.7.1. 

Estas, são apresentadas abaixo, em médias mensais do período entre janeiro de 1995 e dezembro 

de 2004, para as mesmas áreas. As linhas em preto representam os dados interpolados e as linhas 

em vermelho os dados simulados no experimento 1. Os dados interpolados e simulados através do 

modelo RegCM no experimento 1 apresentaram comportamento e valores similares para as áreas 

avaliadas, com pouca variação entre elas. 
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Figura 28 – Série temporal das médias mensais da irradiância solar em superfície para o período entre janeiro 

de 1995 e dezembro de 2004. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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apresentaram um valor máximo de 284 W.m-2 e mínimo de 144,7 W.m-2, média de 222,9 W.m-2 e 

mediana de 215,9 W.m-2. A distribuição de valores simulados também se concentrou entre 250-

300 W.m-2, com 25% (Q25) dos valores apresentados abaixo de193,69 W.m-2, 50% (Q50) abaixo 

de 215,92 W.m-2, 75% (Q75) abaixo de 262,5 W.m-2 e 95% (Q95) abaixo de 273,55 W.m-2 (Figuras 

29 e 30). 

Na área 2, a irradiância solar em superfície interpolada atingiu um valor máximo de 294,7 

W.m-2 e mínimo de 169,6 W.m-2. A média para esta área ficou em 242,4 W.m-2 e a mediana em 

245,7 W.m-2. Como apresentado pela figura 29 abaixo, a distribuição de valores teve maior 

ocorrência na faixa de 250 W.m-2. Nesta área, 25% (Q25) dos valores se encontram abaixo de 

217,16 W.m-2, 50% (Q50) abaixo de 245,69 W.m-2, 75% (Q75) abaixo de 266,42 W.m-2 e 95% 

(Q95) abaixo de 299,55 W.m-2 (figura 30).  Os dados obtidos pelas simulações apresentaram padrão 

similar aos interpolados, atingindo um valor máximo de 302,6 W.m-2 e mínimo de 151,1 W.m-2, 

com média de 233,7 W.m-2 e mediana de 224,9 W.m-2. A distribuição de valores simulados se 

concentrou em torno de 210-220 W.m-2. Observa-se também que 25% (Q25) dos valores obtidos 

se encontram abaixo de 208,43 W.m-2, 50% (Q50) abaixo de 224,87 W.m-2, 75% (Q75) abaixo de 

268,18 W.m-2 e 95% (Q95) abaixo de 286,93 W.m-2 (Figuras 29 e 30). 

Para a área 3, a irradiância solar interpolada apresentou um valor máximo de 290,4 W.m-2 

e mínimo de 181 W.m-2, com uma média de 241,6 W.m-2 e mediana de 241,8 W.m-2. Como pode 

ser observado na figura 29 abaixo, para esta área, a distribuição de valores se deu de maneira mais 

homogênea, sem grandes concentrações em uma faixa específica, mas com maior ocorrência nas 

faixas de 220 W.m-2 e também 250 W.m-2. Aqui, 25% (Q25) dos valores apresentados se encontram 

abaixo de 219,84 W.m-2, 50% (Q50) abaixo de 241,80 W.m-2, 75% (Q75) abaixo de 267,24 W.m-

2 e 95% (Q95) abaixo de 284,43 W.m-2 (Figura 30). Da mesma maneira que para as áreas anteriores, 

os dados simulados apresentaram padrões bem semelhantes aos valores interpolados, variando 

entre 285,6 W.m-2 e 126 W.m-2, com média de 222,1 W.m-2 e mediana de 220,3 W.m-2. Na 

simulação para esta área, a distribuição de valores se concentra na faixa de 270 a 280 W.m-2, dos 

quais 25% (Q25) dos valores estão abaixo de 192,1 W.m-2, 50% (Q50) abaixo de 220,26 W.m-2, 

75% (Q75) abaixo de 261,85 W.m-2 e 95% (Q95) abaixo de 276,14 W.m-2 (Figuras 29 e 30). 

Por fim, para a área 4, tanto os dados interpolados quanto simulados no experimento 1 

apresentaram menor variação da irradiância solar em superfície, com máximo e mínimo mais 

próximos à média. Observa-se que os dados interpolados variam entre 286,6 W.m-2 e 172,4 W.m-
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2, com um valor médio de 226,3 W.m-2 e mediano de 230,9 W.m-2. Para esta região, os valores 

interpolados de irradiância solar teve uma distribuição homogênea, com uma sutil maior 

concentração entre 210-220 W.m-2 (Figura 29).  Aqui, 25% (Q25) destes valores são menores do 

que 199,12 W.m-2, 50% (Q50) menores do que 230,94 W.m-2, 75% (Q75) abaixo de 248,45 W.m-

2 e 95% (Q95) menores do que 271,37 W.m-2 (Figura 30). Já em relação aos valores simulados de 

irradiância solar, obteve-se um valor máximo de 287,9 W.m-2, mínimo de 161 W.m-2, média de 

220,9 W.m-2 e mediana de 214,3 W.m-2. Conforme observado na figura 29, a distribuição de valores 

obtidos pelas simulações se concentrou em torno de 210 W.m-2, dos quais 25% (Q25) se encontram 

abaixo de 200,16 W.m-2, 50% (Q50) abaixo de 214,32 W.m-2, 75% (Q75) abaixo de 244,8 W.m-2 

e 95% (Q95) abaixo de 267,08 W.m-2 (Figura 30). 

Figura 29 – Histogramas de distribuição das médias mensais da irradiância solar em superfície para o 

período entre janeiro de 1995 e dezembro de 2004. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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A Figura 30 abaixo demonstra esta variação dos dados da série observada, por meio da 

distribuição de valores em quartis. 

Figura 30 – Boxplot de distribuição das médias mensais da irradiância solar em superfície para o 

período entre janeiro de 1995 e dezembro de 2004.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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valores de irradiância solar em superfície numa média de aproximadamente 5% em comparação 

com os dados interpolados por Xavier et al. (2015) nas áreas 1 a 4 avaliadas. 

Os dados acima descritos se encontram resumidos nas tabelas 6 e 7 a seguir: 

 

    
IRRADIÂNCIA   

INTENSIDADE DO 

VENTO 

    Interpolação Simulação  Interpolação Simulação 

ÁREA 1 

Mínimo 155,50 144,70  1,76 1,13 

Máxima 299,10 284,00  4,00 8,41 

Mediana 244,60 215,90  2,91 6,78 

Média 239,20 222,90  2,91 6,17 

ÁREA 2 

Mínimo 169,60 151,10  1,59 1,62 

Máxima 294,70 302,60  4,02 7,54 

Mediana 245,70 224,90  2,75 6,07 

Média 242,40 233,70  2,72 6,65 

ÁREA 3 

Mínimo 181,00 126,00  1,39 1,71 

Máxima 290,40 285,60  3,84 7,10 

Mediana 241,80 220,30  2,57 5,77 

Média 241,60 222,10  2,56 5,34 

ÁREA 4 

Mínimo 172,40 161,00  1,14 1,47 

Máxima 286,60 287,90  2,46 5,56 

Mediana 230,90 214,30  1,77 3,87 

Média 226,30 220,90  1,77 3,72 

Tabela 6 – Mínimos, máximos, mediana e média da irradiância solar em superfície (W.m-2) e intensidade 

do vento em superfície (m.s-1) dos dados interpolados e simulados no experimento 1 (passado recente) para 

as diferentes áreas avaliadas 
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IRRADIÂNCIA  
INTENSIDADE DO 

VENTO 

 
 

 
Interpolação Simulação  Interpolação Simulação 

ÁREA 1 

 1º Quartil 213,10 193,69  2,57 5,60 

 2º Quartil 244,61 215,92  2,91 6,78 

 3º Quartil 268,53 262,50  3,23 7,21 

 4º Quartil 281,33 273,55  3,62 7,92 

ÁREA 2 

 1º Quartil 217,16 208,43  2,31 4,86 

 2º Quartil 245,70 224,88  2,75 6,07 

 3º Quartil 266,42 268,19  3,14 6,65 

 4º Quartil 289,55 286,93  3,46 7,33 

ÁREA 3 

 1º Quartil 219,84 192,10  2,15 4,78 

 2º Quartil 241,81 220,26  2,57 5,77 

 3º Quartil 267,24 261,85  2,99 6,54 

 4º Quartil 284,43 276,14  3,35 6,88 

ÁREA 4 

 1º Quartil 199,12 200,16  1,51 3,14 

 2º Quartil 230,94 214,32  1,77 3,87 

 3º Quartil 248,45 244,81  1,99 4,45 

 4º Quartil 271,37 267,08  2,31 4,89 

Tabela 7 – Distribuição em quartis da irradiância solar em superfície (W.m-2) e intensidade do vento em 

superfície (m/s) dos dados interpolados e simulados no experimento 1 (passado recente) para as diferentes 

áreas avaliadas 

 

6.1.2 Verificação Do Modelo  

Como descrito anteriormente, para avaliação e verificação das previsões dos modelos 

testados, foram realizados os testes de acurácia do Viés ou BIAS, Erro Médio Absoluto (MAE – 

Mean Absolute Error) e a Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE – Root Mean Squared Error). 

Estas métricas são complementares e, em conjunto, permitem uma avaliação mais apurada do 

comportamento das simulações. Simplificadamente, o BIAS mensurar a tendência de um modelo 

superestimar ou subestimar uma variável, porém, por anular erros positivos e negativos de mesmo 
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tamanho, geralmente subestima o erro das simulações (HALLACK, PEREIRA FILHO, 2011). Já 

o RMSE penaliza valores muito discrepantes ou outliers no conjunto de dados (TAKACS, 1985) 

enquanto o MAE, por ser menos influenciado por esses desvios de maior magnitude, podem ser 

considerados estatisticamente mais robustos para avaliação de modelos numéricos (FOX, 1981). 

Para todas as medidas, a unidade e dimensão a ser considerada é a mesma da variável analisada.  

Em relação a irradiância solar em superfície, como observado na tabela 8, nas 4 áreas 

avaliadas as simulações do modelo apresentou uma pequena tendência de subestimar os dados, 

com um viés de variando entre -5 W.m-2 e -16 W.m-2 o que, em relação à irradiância média em 

cada local, corresponde a um desvio médio de apenas 4,5%. De maneira similar os dados de MAE 

e RMSE apresentaram desvios pequenos, porém um pouco mais elevados em torno de 10% e 13%.  

Já em relação à intensidade do vento em superfície, o viés, MAE e RMSE apresentados 

variaram entre 2 e 3,5 m/s, indicando uma forte tendência de superestimação dos valores simulados 

(~110% em relação a intensidade do vento média interpolada) apesar de capturar de maneira 

satisfatória o comportamento dos padrões de distribuição sazonais. Este resultado pode ter sido 

influenciado por limitações e incoerências inerentes à base de dados e funcionamento do modelo, 

como configurações e conjunto de parametrizações escolhidas. Adicionalmente, como discutido 

anteriormente no item 6.1, esse viés pode estar relacionado ao conjunto de parametrizações 

selecionados, problemas na representação da cobertura vegetal no mapa de superfície utilizado pelo 

modelo e representações errôneas do deslocamento sazonal da ZCIT pelas simulações. 

Apesar disso, estudos similares na região demonstraram valores similares aos obtidos pelas 

simulações realizadas (REBOITA, AMARO, 2017; CEPEL, 2013; PEREIRA et al., 2013; 

SANTOS e SANTOS-SILVA, 2013), o que pode ser um indicativo de subestimação na base de 

dados interpolada por Xavier et al. (2015). 

 Ressalta-se também que, para a realização das simulações, o modelo dinâmico foi forçado 

a partir de dados iniciais e de contorno oriundos de simulações do modelo global HadGEM2-ES, 

que podem ser significativamente diferentes dos dados interpolados obtidos por Xavier et al. (2015) 

e utilizados como controle.  
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 IRRADIÂNCIA  INTENSIDADE DO VENTO 
 BIAS MAE RMSE  BIAS MAE RMSE 

ÁREA 1 -16,27 25,20 32,05  3,26 3,29 3,51 

ÁREA 2 -8,70 21,52 28,03  2,91 2,92 3,12 

ÁREA 3 -19,46 25,23 32,37  2,78 2,78 2,98 

ÁREA 4 -5,36 23,80 31,46  1,95 1,95 2,11 

Tabela 8 – Viés (BIAS), Erro Médio Absoluto (MAE – Mean Absolute Error) e a Raiz do Erro Quadrático 

Médio (RMSE – Root Mean Squared Error) para as variáveis em superfície (2m). 

 

6.2 PROJEÇÕES FUTURAS 

Esta seção apresenta os resultados obtidos para os experimentos que visaram representar  

os períodos do início do século (Experimento 2 – Jan 2005 a Dez 2014)), futuro próximo ou meio 

do século (Experimento 3 – Jan 2040 a Dez 2049) e futuro distante ou final do século (Experimento 

4 – Jan 2090 a Dez 2099).  

6.2.1 Início do século (2005-2014) 

▪ Intensidade Média Do Vento 

As figuras 31 e 32 apresentam, respectivamente, as diferenças da intensidade média mensal 

do vento projetadas pelo modelo REGCM em superfície (2m) e em altura (100m), para o período 

compreendido entre janeiro de 2005 e dezembro de 2014 em relação ao período de referência 

(passado recente – 1995 a 2004) descrito anteriormente. Da mesma maneira, as figuras 33 e 34 e 

demostram a variação percentual da intensidade média mensal do vento em relação ao mesmo 

período de referência.  

Na figura 31 observa-se uma tendência de redução na intensidade do vento projetada para 

boa parte do NEB durante os meses de inverno austral (JJA), com uma redução estimada de até -1 

m/s para a porção sudoeste da Bahia já próxima a divisa com Minas Gerais.  Para os demais 

períodos do ano, as simulações projetam um aumento na intensidade do vento média, com destaque 

para a porção mais ao nordeste do NEB. É interessante notar que, muito embora ambas apresentem 

incremento na intensidade média do vento, as regiões litorâneas e centrais apresentam variações 

distintas. Durante os meses de verão austral (DJF) a porção mais central dos estados do Ceará, 
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Paraíba e Pernambuco apresentam um aumento variando entre 0,4 e 1,2 m/s, com valores máximos 

projetados durante o mês de fevereiro. Já a região mais litorânea apresenta es chegando valores 

próximos a um aumento 1,6 m/s nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba durante o mês de 

abril.  

Figura 31 – Variação da intensidade média mensal do vento (m/s) em superfície (2m) no período entre 

janeiro de 2005 e dezembro de 2014. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

Analogamente, em relação a distribuição do incremento percentual (figura 32), destacam-

se aumentos de aproximadamente 40% projetados nas regiões sul do Maranhão e Piauí durante o 

mês de Janeiro, 40% na região central do Piauí em fevereiro e entre 20-30% na porção mais 

nordeste do NEB, nas costas de Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, no mês de abril. 

Durante os meses de junho, julho e agosto as simulações projetam reduções de até 10% na 
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intensidade média mensal do vento para a maior parte do NEB, com exceção da porção mais ao 

norte compreendendo o Ceará, norte do Piauí e norte do Maranhão que não apresentam reduções.  

Figura 32 – Variação percentual da intensidade média do vento em superfície (2m) no período entre 

janeiro de 2005 e dezembro de 2014.

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Para as projeções da intensidade do vento em altura (100m), o padrão observado em 

superfície é mantido, com redução variando entre -0,4 e -1 m/s acontecendo nos meses de junho, 

julho e agosto para a grande parte do NEB (Figura 33). A região central apresenta maiores 

aumentos durante o mês de fevereiro na porção da divisa entre os estados do Ceará, Piauí e 

Pernambuco. Já na região litorânea, os maiores aumentos se dão na costa do Rio Grande do Norte 

durante o mês de abril, chegando a incrementos de aproximadamente 1,6 m/s em relação ao período 

de referência. Complementarmente, pode-se observar na figura 34 que os maiores aumentos 
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percentuais são projetados para a região que contempla o sul do Maranhão e central do Piauí, em 

especial durante os meses de janeiro e fevereiro com incrementos próximos a 40%.   

Figura 33 – Variação da intensidade média mensal do vento (m/s) em altura (100m) no período entre 

janeiro de 2005 e dezembro de 2014 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Figura 34 – Variação percentual da intensidade média do vento em altura (100m) no período entre janeiro 

de 2005 e dezembro de 2014.

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

▪ Irradiância solar 

As figuras 35 e 36 demonstram as diferenças de irradiância solar em superfície projetadas 

pelo modelo REGCM para o período compreendido entre janeiro de 2005 e dez de 2014 em relação 

ao período de referência simulado pelo experimento 1. 

Ao longo do ano os valores variam bastante, atingindo diferenças entre -100 e 100 w.-2 

(Figura 35). Os maiores aumentos médios são projetados nos meses de janeiro e fevereiro, 

especialmente na porção Sul do Maranhão, Central do Piauí e Oeste de Pernambuco, com 

incremento de aproximadamente 40 W.m-2. Destaca-se também a porção sul do estado da Bahia 
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no mês de setembro no qual as projeções apontam uma redução na irradiância solar entre -40 e -50 

W.m-2  

Figura 35 – Variação da irradiância solar média mensal (W.m-2) em superfície (2m) no período entre 

janeiro de 2005 e dezembro de 2014. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

. De maneira similar às anomalias apresentadas anteriormente, a região mais ao norte 

apresenta maiores incrementos percentuais, com valores superiores a 20% nos meses de janeiro e 

fevereiro (Figura 36).  
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Figura 36 – Variação percentual da irradiância solar média em superfície (2m) no período entre janeiro de 

2005 e dezembro de 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

6.2.2 Meio Do Século (2040-2050) 

▪ Intensidade do Vento 

Para o período representando o meio do século, compreendido entre janeiro de 2040 e 

dezembro de 2049, as diferenças da intensidade média mensal e variação percentual do vento 

projetadas pelo modelo REGCM em superfície (2m) e em altura (100m) em relação ao período de 

referência (passado recente – 1995 a 2004) descrito anteriormente são observadas nas figuras 37, 

38, 39 e 40 abaixo. 
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De maneira similar aos resultados projetados para o início do século, pode-se notar uma 

tendência de diminuição na intensidade média do vento ao longo de junho, julho e agosto. Neste, 

destaca-se a porção mais a oeste do NEB com reduções superiores a -1m/s nos estados do Maranhão 

e Piauí. Analogamente, os maiores aumentos são projetados para a porção nordeste do NEB durante 

os meses entre janeiro e abril, com destaque para os estados do Rio Grande do Norte e Ceará com 

ganhos superiores a 1 m/s (Figura 37). Vale mencionar também que, embora as projeções para as 

regiões mais centrais durante os meses de inverno austral apontem para uma redução da intensidade 

média do vento, a região litorânea mais ao leste apresenta aumentos a longo de todo o ano.  

Conforme pode ser observado na figura 38, os maiores aumentos percentuais se dão durante 

o mês de abril, com incrementos de 20 a 30% em boa parte dos estados do NEB. Vale destacar 

também ganhos significativos (10-20%) projetados para o estado da Bahia durante o mês de 

dezembro. Complementarmente, os meses de inverno apresentam uma redução de até 10% em 

praticamente todo o NEB, com exceção do Maranhão que, mesmo neste período, apresenta um 

incremento de aproximadamente 5%.    
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Figura 37 – Variação da intensidade média mensal do vento (m/s) em superfície (2m) no período entre 

janeiro de 2040 e dezembro de 2049. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Figura 38 – Variação percentual da intensidade média mensal do vento em superfície (2m) no período 

entre janeiro de 2040 e dezembro de 2049. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

No que tange a intensidade média do vento projetada para a altura de 100m, nota-se uma 

intensificação do padrão apresentado em superfície, com reduções de até -1,5 m/s em boa parte do 

NEB durante o mês de junho, e incremento aproximado de 0,8 m/s nos meses de outubro, 

novembro. Durante o mês de abril as projeções apontam um ganho superior a 1,6 m/s para a região 

nordeste, com destaque para o Rio Grande do Norte (figura 39). De maneira complementar, 

conforme observa-se na figura 40, a região central apresenta as maiores diminuições percentuais 

durante os meses de inverno (0 a -10%). Os maiores ganhos percentuais se dão na porção central 

do Tocantins em fevereiro (+40%) e centro sul da Bahia com ganhos variando entre 20 e 40% no 

mês de dezembro. 
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Figura 39 – Variação da intensidade média mensal do vento (m/s) em superfície (100m) no período entre 

janeiro de 2040 e dezembro de 2049. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Figura 40 – Variação percentual da intensidade média mensal do vento em altura (100m) no período entre 

janeiro de 2040 e dezembro de 2049. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

▪ Irradiância solar 

Em comparação ao cenário de referência, as diferenças de irradiância solar em superfície 

projetadas pelo modelo REGCM para o período compreendido entre janeiro de 2040 e dez de 2049 

podem ser observadas nas figuras 41 e 42 abaixo. 

Para o meio do século, as projeções apontam um incremento da irradiância média em 

superfície em boa parte do ano sobre o NEB (figura 41). Diferentemente do experimento anterior, 

variações negativas acima de -40W.m-2 na porção norte do Ceará no mês de fevereiro e sudeste do 

Maranhão em dezembro. Os maiores aumentos podem ser observados para o mês de março para 

boa parte dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Percentualmente, conforme 
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visualizado na figura 42, aumentos de até 30% são projetados para a porção mais ao nordeste 

durante o mês de março.  

Figura 41 – Variação da irradiância solar média mensal (W.m-2) em superfície (2m) no período entre 

janeiro de 2040 e dezembro de 2049. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 
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Figura 42 – Variação percentual da irradiância solar média mensal em superfície (2m) no período entre 

janeiro de 2040 e dezembro de 2049. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

6.2.3 Final do Século (2090-2099) 

▪ Intensidade do Vento 

As figuras 43 e 44 apresentam, respectivamente, as diferenças da intensidade média mensal 

do vento projetadas pelo modelo REGCM em superfície (2m) e em altura (100m), para o período 

compreendido entre janeiro de 2090 e dezembro de 2099 em relação ao período de referência 

(passado recente – 1995 a 2004) descrito anteriormente. Percentualmente, as variações das 

intensidades médias mensais projetadas encontram-se nas figuras 45 e 46.  

De maneira similar ao projetado ao período do meio do século, pode-se observar uma 

tendência de diminuição da velocidade média mensal do vento durante os meses de inverno austral 
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em boa parte da região central do NEB (Figura 43). No mesmo período, a região mais a nordeste 

não apresenta reduções. No mês de janeiro, diferentemente de projeções anteriores, nota-se uma 

redução acima de -1 m/s para boa parte do estado da Bahia e também para a poção mais ao nordeste, 

com reduções de aproximadamente -0,4m/s. Já para os meses de fevereiro a abril, para este período 

do século as projeções de aumento da velocidade média do vento são intensificadas para as regiões 

mais centrais do NEB, com um aumento variando entre 0,4 e 1,2 m/s. Nestes mesmos meses, apesar 

de ainda serem projetados aumentos (0,8 m/s), este é menor do que o projetado para o meio do 

século (1 a 1,6 m/s). Observa-se também reduções acima de 0,8 m/s para praticamente todo o estado 

do Piauí no mês de dezembro.  

Percentualmente, conforme observado na figura 44, durante os meses de fevereiro a março 

temos um incremento entre 10-30% sobre praticamente todo o NEB. Destaca-se aqui que, 

diferentemente do projetado para o meio do século, neste mesmo período as porções litorâneas ao 

norte dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte apresentam reduções de até 20% na intensidade 

média do vento. Nos dias atuais, esses estados apresentam os maiores potenciais para geração de 

energia eólica no país (LABREN, CCST e INPE, 2017) e contam com a maior quantidade de 

empreendimentos eólicos onde, dos 619 parques eólicos instalados no país, 523 estão localizados 

nesta região. A capacidade instalada de geração de energia passou de 935,4 MW, em 2010, para 

12966 MW em 2017 e, considerando a energia já vendida em leilões finalizados, a região deve 

alcançar 17.500 MW ainda em 2020, o que corresponde a expressivo aumento de 1772% em apenas 

uma década (ONS, 2020). Nesse contexto, melhor compreender estas reduções projetadas ao final 

do século se tornam essencial para a elaboração adequada de políticas públicas de incentivo à 

geração de energia e, principalmente para o planejamento energético nacional de longo prazo, uma 

vez que as concessões de geração por meio dos leilões de energia geralmente variam entre 15 e 30 

anos. 
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Figura 43 – Variação da intensidade média mensal do vento (m/s) em superfície (2m) no período entre 

janeiro de 2090 e dezembro de 2099. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Figura 44 – Variação percentual da intensidade média do vento em superfície (2m) no período entre 

janeiro de 2090 e dezembro de 2099. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

A figura 45 a seguir apresenta a distribuição das variações da intensidade média mensal do 

vento, projetadas em altura (100m). De maneira esperada, as projeções realizadas pelo modelo 

seguem o mesmo padrão apresentado em superfície, com a intensificação de valores. Os meses de 

junho a agosto apresentam reduções significativas sobre todo o NEB, variando entre -0,4 e -1,0 

m/s. Destaca-se o estado do Piauí que, durante o mês de junho e dezembro apresenta reduções 

superiores a -0,8 m/s e -1,0 m/s em toda a sua extensão. Durante o mês de abril, da mesma maneira 

como para o período de meio do século, projetam-se aumentos superiores a 1,5m/s para a porção 

mais a nordeste. Em contrapartida, diferentemente do que visto para períodos anteriores, a região 

norte do estado do Ceará apresenta uma tendência de redução de mais de 1 m/s, em especial no 
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mês de fevereiro. Por se tratar de reduções projetadas em altura similar a alguns modelos de 

aerogeradores (GRUBB; MEYER, 1993), estas informações podem vir a ser relevantes e projeções 

de maior resolução horizontal sobre a região poderiam ser conduzidas.    

Diferentemente do projetado para o meio do século, neste período durante os meses de 

junho a agosto observa-se uma redução percentual de até -10% da intensidade média do vento sobre 

praticamente todo o NEB, com exceção da porção mais a nordeste que projeta um incremento de 

aproximadamente 5% (figura 46). Vale destacar também grandes reduções percentuais (20-30%) 

nos meses de dezembro e janeiro em regiões mais centrais, em especial o norte da Bahia e 

Tocantins.  Conforme apontado anteriormente, o norte do Ceará, especialmente durante os meses 

de fevereiro e março apresenta uma redução superior a -10% da intensidade média do vento.  

Figura 45 – Variação da intensidade média mensal do vento (m/s) em altura (100m) no período entre 

janeiro de 2090 e dezembro de 2099. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Figura 46 – Variação percentual da intensidade média do vento em altura (100m) no período entre janeiro 

de 2090 e dezembro de 2099. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

▪ Irradiância solar 

As figuras 47 e 48 apresentam a distribuição das diferenças projetadas de irradiância solar 

em superfície para o período entre janeiro de 2090 e dez de 2099. De modo similar ao projetado 

para o meio do século, neste período, durante boa parte do ano aumentos dentre 0 e 40 W.m-2 da 

irradiância solar média sobre o NEB são esperadas. Destacam-se os meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro com projeção de reduções de aproximadamente -40 W.m-2 para boa parte da porção norte 

do NEB, nos estados do Piauí, Maranhão e Ceará (figura 47). De maneira complementar, durante 

a maior parte do ano são projetados ganhos percentuais sobre o NEB, em especial a porção mais a 

nordeste nos meses de junho, julho e agosto com incrementos entre 10-15%. Entre os meses de 

outubro e dezembro são projetados aumentos variando entre 20-40% da irradiância solar em 
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superfície para a região norte da Bahia (figura 48). Por se tratar de uma região de alto potencial 

para energia solar e, atualmente ter a maior capacidade instalada destas fontes de geração, esta 

informação se torna relevante quando avaliado pela perspectiva do planejamento energético e 

desenvolvimento de políticas de incentivo regionais.  

Figura 47 – Variação da irradiância solar média mensal (W.m-2) em superfície (2m) no período entre 

janeiro de 2090 e dezembro de 2099. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

 

 

 

 



98 
 

 
 

Figura 48 – Variação percentual da irradiância solar média em superfície (2m) no período entre janeiro de 

2090 e dezembro de 2099. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

6.3 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

Nesta seção serão avaliadas as diferenças entre os diferentes períodos a partir das 

informações das 4 áreas selecionadas, de modo a permitir uma melhor compreensão das tendências 

e/ou padrões projetados para o futuro próximo e distante. Esta análise se demonstra interessante 

uma vez que, como mencionado anteriormente, projetos de geração de energia eólica e solar são 

estabelecidos no Brasil através de leilões regulados para energia nova4, com concessões que variam 

entre 15 e 30 anos. Dessa maneira, compreender melhor as tendências e possíveis alterações futuras 

 
4 A energia nova pode ser definida como aquela a ser gerada de modo a atender ao aumento do consumo, ou seja, 
da carga das distribuidoras. Neste sentido, estas são vendidas a partir de empreendimentos ainda não construídos 
(Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE) 
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nas variáveis de irradiância solar e intensidade do vento é fundamental pois as mesmas afetaram 

diretamente o potencial de oferta futura de geração de energia. 

Como discutido anteriormente, as simulações realizadas através do modelo REGCM4.7.1 

capturaram de maneira satisfatória tanto os padrões de variação da irradiância solar em superfície 

quanto da intensidade do vento.  Na seção anterior foi possível observar que as variações chegaram 

próximas à 40% em determinados meses do ano, em algumas regiões específicas. Considerando as 

variações para os períodos inteiros (média dos 10 anos), com base nas informações específicas das 

4 áreas selecionadas previamente, observa-se que de maneira geral a irradiância solar em superfície 

apresentou pouca variação média ao longo de todos os períodos, com uma tendência de 

estabilidade, enquanto a intensidade do vento, tanto em superfície quanto em altura, tiveram 

variações mais significativas (Tabela 9). Considerando a média de todas as áreas, a intensidade do 

vento em superfície apresentou uma variação média de 0,19 m/s ou um incremento de 3,39% para 

o período entre 2005-2014 (em relação ao período de referência do passado recente 1995-2004), 

0,27 m/s ou 5,85% no período entre 2040-2049 e 0,18m/s ou 2,60% para o final do século no 

período entre 2090-2099. De maneira similar, as projeções para a intensidade do vento em altura 

(100m) indicam um aumento de 0,24 m/s ou 3,37% para o início do século, 0,29 m/s ou 3,96% 

para o meio do século e 0,11 m/s ou 1,54% para o final do século.  Já rem relação às projeções para 

irradiância solar em superfície, pode se observar um pequeno aumento médio de 0,67 W.m-2 ou 

0,29% para o período entre 2005-2014, 0,66 W.m-2 ou 1,89% entre 2040-2049 e 2,06 W.m-2 ou 

1,73% entre 2090-2099 (Tabela 9).  

                    

    IRRADIÂNCIA   VENTO 2m   VENTO 100m 

    

Variação 

Média 
%   

Variação 

Média 
%   

Variação 

Média 
% 

2005-2014 ÁREA 1 0,88 0,39%   0,23 3,73%   0,27 3,52% 

  ÁREA 2 1,66 0,71%   0,28 4,95%   0,32 4,47% 

  ÁREA 3 1,88 0,84%   0,22 4,21%   0,27 3,92% 

  ÁREA 4 -1,72 -0,78%   0,03 0,68%   0,08 1,57% 

  Média 0,67 0,29%   0,19 3,39%   0,24 3,37% 

2040-2049 ÁREA 1 4,39 1,97%   0,48 7,76%   0,52 6,70% 

  ÁREA 2 5,47 2,34%   0,39 6,95%   0,40 5,57% 

  ÁREA 3 -4,47 2,01%   0,28 5,27%   0,29 4,28% 

  ÁREA 4 2,76 1,25%   -0,05 3,14%   -0,04 -0,73% 

  Média 0,66 1,89%   0,27 5,85%   0,29 3,96% 
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2090-2099 ÁREA 1 2,58 1,16%   0,16 2,64%   0,08 0,97% 

  ÁREA 2 2,47 3,43%   0,19 3,32%   0,09 1,20% 

  ÁREA 3 2,55 0,45%   0,09 1,71%   0,002 0,03% 

  AREA 4 4,07 3,01%   -0,01 -0,16%   -0,012 -0,23% 

  Média 2,06 1,73%   0,18 2,60%   0,11 1,54% 

Tabela 9 – Variação média da irradiância solar em superfície (W.m-2) e intensidade do vento em superfície 

e em altura (m/s) em relação ao período de referência (passado recente: 1995-2004). 

 

Analisando os dados de cada área individualmente, vale destacar que as áreas 1 e 3 são de 

maior interesse para a geração de energia eólica, situadas mais próximas ao litoral, enquanto as 

áreas 2 e 4 ficam mais para o interior do continente com menor influência dos ventos alísios e  

maior rugosidade do terreno (MANWELL et al., 2002) e, consequentemente com menores 

potenciais para este tipo de fonte. Nesse sentido, tornam-se relevantes os aumentos projetados da 

intensidade do vento para as áreas 1 e 3 ao longo de todos os períodos analisados, em especial no 

experimento que visou representar o futuro próximo ou meio do século (2040 a 2049). Conforme 

observado na Figura 49, para a área 1 situada na região de Pedro Avelino próximo à costa noroeste 

do estado do Rio Grande do Norte, a variação média da intensidade do vento em superfície 

projetada aumenta em 3,73% (0,23 m/s) para o período do início do século, chegando a um aumento 

médio de 7,76% ou 0,48 m/s na metade do século e de 2,64% ou 0,16 m/s ao final do século. De 

maneira similar, em altura, a intensidade do vento apresentou uma variação média de 3,52% ou 

0,27 m/s para o início do século, chegando a um aumento de 6,70% ou 0,52 m/s no meio do século 

e de 0,97% ou 0,08 m/s ao final do século (Figura 50) (Tabela 9). Em relação à área 3, 

correspondente à região de Russas-Aracati no estado do Ceará, a intensidade do vento projetada 

em superfície também apresentou ganhos consideráveis em relação ao passado recente, com um 

aumento de 0,22 m/s ou 4,21% para o período entre 2005-2014, 0,28 m/s ou 5,27% entre 2040-

2049 e 0,09 m/s  ou 1,71 m/s mais ao final do século, no período entre 2090-2099 (Figura 49). 

Situação similar é projetada para a intensidade do vento em altura (100m), com uma variação média 

de 0,27 m/s ou 3,92% para o início do século, 0,29 m/s ou 4,28% para o meio do século e 0,002 

m/s ou 0,03% para o fim do século (Figura 50) (Tabela 9). 
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Figura 49 – Variação média da projeção da intensidade do vento em superfície (2m) em m/s e percentual 

(%), para os períodos do passado recente, início, meio e final do século. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Figura 50 – Variação média da projeção da intensidade do vento em altura (100m) em m/s e percentual 

(%), para os períodos do passado recente, início, meio e final do século. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

De forma complementar ao descrito para a intensidade do vento, as áreas 2 e especialmente  

4 foram previamente selecionadas pois se situam em regiões continentais mais planas e de baixa 

nebulosidade ao longo do ano e, assim, potencialmente de maior interesse para a geração de energia 

térmica ou elétrica por fontes fotovoltaicas (LABREN, CCST e INPE, 2017). Nesse contexto, 

apesar de não serem projetados grandes incrementos na irradiância solar que atinge a superfície 
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para estas áreas específicas, ressalta-se a variação média positiva para todos os períodos, fato este 

que possibilita uma maior segurança para o desenvolvimento de projetos de longo prazo e pontua 

a necessidade de formulação de políticas de incentivo adequadas para garantir o desenvolvimento 

destas fontes de geração de energia na região.  

Conforme apresentado no figura 51 abaixo, na área 2 que se situa na região do Seridó no 

estado do Rio Grande do Norte, a irradiância solar em superfície projetada teve um pequeno 

aumento de 1,66 W.m-2 ou 0,71% no período entre 2005-2014, 5,47 W.m-2 ou 2,34% entre 2040-

2049 e 2,47 W.m-2 ou 3,43% entre 2090-2099.  Já em relação a área 4, esta encontra-se na porção 

central do estado da Bahia e de alto potencial para geração de energia solar (LABREN, CCST e 

INPE, 2017; LIMA, 2015; RUTHER, NASCIMENTO, CAMPOS, 2017, SILVA et al., 2010). Nela 

no início do século as projeções indicam uma pequena redução média de -1,72 W.m-2 ou -0,78%. 

Já para o futuro próximo ou meio do século, as simulações apontam um incremento de 2,76 W.m-

2 ou 1,25% e, no futuro distante ou fim do século um ganho de 4,07 W.m-2 ou 3,01%. (Figura 51) 

(Tabela 9).  

Figura 51 – Variação média da projeção da irradiância solar em superfície em W.m-2 e percentual (%), 

para os períodos do passado recente, início, meio e final do século. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Como apresentado e discutido nos tópicos anteriores, as projeções indicam incrementos 

tanto para intensidade do vento quanto para a irradiância solar em áreas de maior interesse para a 

geração de energia eólica e solar. De forma a aprofundar esta análise e garantir melhor subsídio 

para tomadores de decisão, informações quantitativas sobre meses com condições favoráveis para 

a geração de energia destas fontes se torna essencial. Nesse sentido, para avaliação da intensidade 
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do vento em superfície, utilizou-se o limiar de 5 m/s correspondente ao valor médio desta variável 

no cenário de referência (passado recente – experimento 1). Adicionalmente, estima-se que esta 

seja um valor médio em superfície para que a intensidade do vento em altura (50-100m) atinja uma 

média de pelo menos 7 m/s, permitindo assim que a geração de energia eólica seja tecnicamente 

aproveitável (FEITOSA et al., 2003; GRUBB e MEYER, 1993).  

A Figura 52 abaixo apresenta a variação da quantidade de meses com valores de intensidade 

do vento em superfície superiores a este valor mínimo. De maneira geral, observa-se um aumento 

da frequência do número de meses com médias superiores a 5 m/s para as projeções futuras. Para 

o passado recente temos uma frequência média de 57%, passando para 62% no período no início 

do século e chegando a um pico de 64% no futuro próximo, no experimento representado pela 

década entre os anos de 2040 e 2050. Para o futuro distante, as simulações indicam uma queda 

nesta tendência de aumento, com um retorno aos patamares do período de referência e uma 

frequência de 58% dos meses com uma intensidade superior ao limite estabelecido de 5 m/s.  

Como mencionado anteriormente, as áreas 1 e 3 são de maior interesse para a geração de 

energia eólica e assim, observa-que na área 1, que dos 120 meses do período de 10 anos,  95 deles 

ou 79% tem intensidades superiores a 5 m/s no passado recente (1995-2014), passando para 100 

meses ou 83% no início do século e atingindo 109 meses ou 91% no futuro próximo (2040-2049). 

De maneira similar, na área 3 os dados simulados para o passado recente de referência, apontam 

uma frequência de 72% de meses com intensidade do vento em superfície superiores à 5m/s, 

chegando a 73% no início do século e atingindo 75% no futuro próximo, com posterior redução da 

frequência para 69% ao final do século (Tabelas 10 e 11).    
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Figura 52 – Número de meses com valores projetados de intensidade do vento em superfície (2m) 

superiores a 5 m/s para os períodos do passado recente, início, meio e final do século. 

.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Analogamente, para a avaliação da intensidade do vento em altura (100m), conforme 

mencionado anteriormente, utilizou-se o limite de 7 m/s uma vez que esta corresponde não só à 

intensidade média simulada no período de referência como também ao valor ótimo para 

aproveitamento de energia eólica de boa parte dos aerogeradores modernos (MANWELL et al., 

2010). De maneira similar à avaliação em superfície, em média para as 4 áreas, observa-se uma 

tendência de aumento da frequência de meses com intensidade projetada superior ao limite 

estabelecido, partindo de uma frequência média de 52% no passado recente e atingindo 56% no 

período de início do século. Para o futuro próximo as simulações apontam uma manutenção de 

56% dos meses com intensidade superiores a 7 m/s e posterior queda nesta taxa para apenas 48% 

ao final do século (Figura 53).    

 Analisando individualmente, conforme o esperado, a área 1 apresenta uma alta frequência 

de meses com alta intensidade de vento em altura, na qual 88 dos 120 meses (73%) do período de 

referência (passado recente) apresentaram valores superiores à 7 m/s. No início do século 78% ou 

de 94 meses superaram o limite determinado, chegando 100 meses ou 83% entre 2040 e 2049. Ao 
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final do século, como pode ser observado na figura 53 e tabelas 10 e 11 abaixo, esta frequência 

diminui, retornando a 70% ou 84 meses.  

Figura 53 – Número de meses com valores projetados de intensidade do vento em altura (100m) 

superiores a 7 m/s para os períodos do passado recente, início, meio e final do século. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Em relação à irradiância solar que atinge a superfície, utilizou-se como critério para avaliar 

a tendência entre os diferentes períodos, o limite de 225 W.m-2, uma vez que este valor corresponde 

à média obtida para as 4 áreas selecionadas nas simulações de referência (passado recente – 1995 

a 2014).  

Considerando a média para as 4 áreas, observa-se uma tendência de aumento na frequência 

de meses que superam o limiar estabelecido, passando de 46% no período entre 1995 e 2004 para 

49% no período entre 2005 e 2014. No futuro próximo ou meio do século, a frequência atinge 51% 

com uma leve queda para 50% ao final do século (Figura 54). Individualmente, a área 2 teve 45% 

dos meses com valores de irradiância solar superiores à 225 W.m-2, totalizando 54 dos 120 meses 

do período de referência do passado recente (1995-2004). No início do século a frequência aumenta 

para 50% (60 meses) e chega a 53% (63 meses) no período entre 2040 e 2049. Ao final do século 

a projeção indica uma redução na frequência para 49%. (Figura 54) (Tabelas 10 e 11). 
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Como abordado anteriormente, a área 4 se situa na porção central do estado da Bahia e de 

alto potencial para geração de energia solar (LABREN, CCST e INPE, 2017; LIMA, 2015; 

RUTHER, NASCIMENTO, CAMPOS, 2017, SILVA et al, 2010). Nesse sentido, é interessante 

destacar que nesta área é projetado o maior aumento percentual na frequência de meses com 

irradiância solar média superior a 225 W.m-2, partindo de 46% (55 meses) no passado recente, 

passando para 51% (61 meses) no meio do século e chegando a 52% (62 meses)  ao final do século 

(Tabelas 10 e 11).  

Figura 54 – Número de meses com valores projetados de irradiância solar em superfície superiores a 225 

W.m-2 para os períodos do passado recente, início, meio e final do século. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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 As informações descritas acima se encontram resumidas nas tabelas 10 e 11 abaixo. 

 

   IRRADIÂNCIA VENTO 2m VENTO 100m 

1995 -2004 

ÁREA 1 44% 79% 73% 

ÁREA 2 45% 73% 64% 

ÁREA 3 48% 72% 63% 

ÁREA 4 46% 4% 8% 

Média 46% 57% 52% 

2005-2014 

ÁREA 1 50% 83% 78% 

ÁREA 2 49% 79% 69% 

ÁREA 3 53% 73% 68% 

ÁREA 4 43% 13% 9% 

Média 49% 62% 56% 

2040-2049 

ÁREA 1 53% 91% 83% 

ÁREA 2 53% 83% 72% 

ÁREA 3 50% 75% 65% 

ÁREA 4 51% 9% 5% 

Média 51% 64% 56% 

2090-2099 

ÁREA 1 50% 82% 70% 

ÁREA 2 49% 72% 59% 

ÁREA 3 48% 69% 57% 

ÁREA 4 52% 8% 5% 

Média 50% 58% 48% 

Tabela 10 – Frequência de meses (%) com valores projetados de irradiância solar acima de 225 W.m-2, 

intensidade do vento em superfície acima de 5m/s e intensidade do vento em altura acima de 7m/s para os 

períodos do passado recente, início, meio e final do século. 
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    IRRADIÂNCIA VENTO 2m VENTO 100m 

1995 -2004 

ÁREA 1 53 95 88 

ÁREA 2 54 88 77 

ÁREA 3 58 86 75 

ÁREA 4 55 5 9 

Média 55 69 62 

2005-2014 

ÁREA 1 60 100 94 

ÁREA 2 59 95 83 

ÁREA 3 64 87 82 

ÁREA 4 52 16 11 

Média 59 75 68 

2040-2049 

ÁREA 1 63 109 100 

ÁREA 2 63 99 86 

ÁREA 3 60 90 78 

ÁREA 4 61 11 6 

Média 62 77 68 

2090-2099 

ÁREA 1 60 98 84 

ÁREA 2 59 86 71 

ÁREA 3 57 83 68 

ÁREA 4 62 9 6 

Média 60 69 57 

Tabela 11 – Número de meses com valores projetados de irradiância solar acima de 225 W.m-2, intensidade 

do vento em superfície acima de 5m/s e intensidade do vento em altura acima de 7m/s para os períodos do 

passado recente, início, meio e final do século. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme discutido ao longo deste trabalho, diversos estudos que abordam projeções 

climáticas de médio (2040-2050) e longo prazo (2090-2100), indicam que o Brasil, e em especial 

a região Nordeste, estará exposto aos efeitos das mudanças climáticas. Nesse sentido, é de 

importância estratégica para um planejamento energético de longo prazo compreender melhor 

potenciais alterações meteorológicas que possam impactar a expansão e diversificação sustentável 

da matriz energética nacional. Este trabalho teve como principal objetivo projetar e analisar o 

comportamento futuro da intensidade do vento e irradiância solar em superfície para o Nordeste 

Brasileiro.  Para tal, utilizou-se o modelo dinâmico climático regional REGCM 4.7.1 e o cenário 

de emissões RCP 8.5, configurado em uma resolução horizontal 0,25º x 0,25º, de grade única e 

com espaçamento de aproximadamente 28 km. Para avaliar a capacidade do modelo em 
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adequadamente reproduzir os padrões de intensidade do vento e irradiância solar sobre o NEB, 

foram utilizadas as interpolações realizadas a partir de dados observacionais realizados por Xavier 

et al. (2005).  

De maneira geral, os resultados obtidos demonstraram que o modelo regional REGCM4.7.1 

consegue captar de maneira satisfatória os padrões de intensidade do vento e irradiância solar em 

superfície, apesar das incertezas associadas as projeções relacionadas ao cenário futuro de emissões 

bem como às configurações imprecisas das parametrizações  (considerando a natureza caótica do 

sistema climático que não permite a representação física e computacional dos fenômenos e 

variáveis atmosféricas totalmente fidedigna); 

Alguns desvios ou vieses foram encontrados nesta pesquisa, com destaque para a 

superestimação dos valores de intensidade do vento sobre a região. Como discutido anteriormente, 

a incapacidade de representar adequadamente a migração sazonal da Zona de Convergência 

Intercontinental bem como imprecisões dos mapas de superfície podem ter influência. Apesar 

disso, estes erros se apresentam de forma sistemática em diversos modelos dinâmicos climáticos e 

assim melhorias e mais testes necessitam ser realizados. Vale ressaltar também que os resultados 

obtidos neste trabalho são similares a outros estudos recentes, fato este que pode ser um indicativo 

de subestimação/imprecisão na base de dados observados. 

Os experimentos numéricos demonstram que tanto a intensidade do vento quanto a 

irradiância solar podem variar bastante espacial e sazonalmente, com diferenças de até 40% em 

determinados meses do ano e em algumas regiões específicas. Considerando as variações médias 

para cada um dos períodos inteiros (10 anos) pode-se observar que a irradiância solar em superfície 

apresentou pouca variação (inferior a 2%) para o futuro, indicando uma tendência de estabilidade. 

Em contrapartida, a intensidade do vento, tanto em superfície quanto em altura, apresentou 

variações mais significativas com destaque para o meio do século que apresentou incrementos 

próximos 6%.  

Apesar de não serem projetados grandes incrementos percentuais, ressalta-se que todas as 

áreas avaliadas como de maior interesse para a geração eólica e solar apresentaram variação média 

positiva, com um aumento ao longo do século da quantidade de meses com valores superiores à 

média do período atual. Este fato pode indicar maior segurança para o desenvolvimento de projetos 

e políticas de longo prazo para a região, apontando o NEB como promissora para a expansão da 

produção de energia no país.  
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Isto posto, é crucial também pontuar a importância de se abordar a questão energética e 

crise climática considerando o intenso aumento da pressão da atividade humana sobre os 

ecossistemas terrestres. É preciso avaliar a questão energética além da necessidade ou demanda, 

uma vez que o aumento populacional e consequentemente do consumo, extrapola a capacidade de 

renovação de recursos limite do planeta. Nesse sentido, é essencial rever o modelo de 

desenvolvimento de nossa sociedade no qual avanços incrementais não são mais possíveis e, assim, 

a simples abordagem de (eco)eficiência não é mais suficiente para superar os desafios e crise 

socioambiental que já hoje enfrentamos. Especialmente em relação à geração de energia, a 

transição energética para uma matriz menos carbono intensiva se apresenta sim como importante 

e urgente ferramenta de mitigação, porém, a solução deve ser mais disruptiva e não focada em 

apenas maximizar ganhos ambientais visando atender o crescimento do consumo e sim de se 

repensar e diminuir a demanda em médio prazo.  

8 SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS ESTUDOS 

Os desvios apresentados pelas simulações numéricas, em especial relacionados a 

intensidade do vento indicam a necessidade de outros estudos, com novos testes de diferentes 

parâmetros de sensibilidade do modelo. Nesse sentido, considerando a pouca quantidade de estudos 

sobre estas variáveis a questão de qual seria um desvio aceitável para projeções em superfície e em 

altura. Visando melhor compreender e endereçar essas incertezas, indica-se: 

▪ Utilizar base de dados observados diferente para avaliação da destreza do modelo. 

Considerando a escassez de opções, comparações complementares a dados de 

reanálise podem ser interessantes; 

▪ Revisão e/ou substituição do mapa de cobertura do solo utilizado pelo modelo de 

modo a melhor representar as características da vegetação local; 

▪ Aplicação de métricas de correção de viés para correção de erros sistemáticos (ex: 

quantil-quantil, Delta Change, estatística a partir de componentes principais, etc.) 

de modo a mitigar ou minimizar os desvios das projeções; 

▪ Avaliação dos resultados para outros pontos ou áreas do domínio a fim de verificar 

se os desvios encontrados são sistêmicos por todo ou domínio; 
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▪ Downscaling de novas projeções de futuras utilizando como dados de entrada 

simulações de modelos globais do CMIP6, avaliando de maneira comparativa com 

os resultados obtidos por este trabalho. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Análises preliminares da saída numérica da variável intensidade do vento entre os 

testes 1 e 2 em relação aos dados interpolados por Xavier et al. (2015). 

Neste experimento, foi utilizado o modelo RegCM4, em sua versão 4.6, com condições 

meteorológicas de contorno do produto de reanálise ERA-Interim obtida das simulações globais 

produzidas pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF). As 

informações foram assimiladas a cada 6 horas (00:00, 06:00, 12:00, 18:00 UTC) e estão dispostas 

em uma grade horizontal de 1,5º x 1,5º. Este experimento permitiu melhorar meu conhecimento a 

respeito do modelo, suas opções de parametrização e modos de configuração, permitindo assim 

maior facilidade para os experimentos atualmente em andamento que produzirão as informações 

necessárias para o atingimento dos objetivos desse trabalho.  

Para a avaliação prévia considerou-se a variável intensidade do vento no período entre os 

anos de 1996 e 2010. Com base na análise de agrupamento de Santos et al. (2013), selecionada 

uma área sobre a região central do estado do Rio Grande do Norte, entre as coordenadas 6°S - 8°S 

e 36°W-38°W, localizada em uma região de boa intensidade de velocidade do vento. 
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Figura 55 – Série temporal das médias mensais de intensidade do vento em metros por segundo (m/s), do 

ano de 1996 a 2010. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A linha em preto representa os dados da simulação 1 (Chagas, 2018), a linha vermelha a 

simulação 2 realizada este ano e linha azul os dados observados para o período (Xavier et al. 2015). 

A série temporal deste experimento (simulação 2) apresentou uma intensidade média mensal do 

vento de 1,54 m/s, com a mediana em 1,49 m/s. Adicionalmente, 25% dos valores apresentados se 

encontram abaixo de 1,17 m/s. 50% (Q50) abaixo de 1,49 m/s, 75% (Q75) abaixo de 1,91m/s e 

95% (Q95) abaixo de 2,36m/s. 

A Figura 56 abaixo demonstra esta variação dos dados da série observada, por meio da 

distribuição de valores em quartis.  
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Figura 56 – Box plot de distribuição das médias mensais de intensidade do vento em metros por segundo 

(m/s), do ano de 1996 a 2010. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

Conforme a figura 56 acima, visualmente a Simulação 2 (linha azul) apresentou um melhor 

desempenho em relação aos dados observados para esse período. Para avaliação preliminar,  foram 

realizados os testes de acurácia do Erro Médio Absoluto (MAE – Mean Asbolute Error) e a Raiz 

do Erro Quadrático Médio (RMSE – Root Mean Squared Error) (Tabela 12) que representam, 

respectivamente, o valor médio de erro entre séries observadas e ajustadas, e diferenças individuais 

quadráticas entre as séries observadas e ajustadas. Nesse contexto, quanto maiores os valores destas 

variáveis maiores serão os desvios em relação aos valores observados. Analogamente, valores 

próximos de zero indicam ajustes quase perfeitos. 
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Tabela 12 – Erro Médio Absoluto (MAE – Mean Asbolute Error) e a Raiz do Erro Quadrático Médio 

(RMSE – Root Mean Squared Error). 

  MAE RMSE 

TESTE 1 - REGCM4.0 2,810 3,018 

TESTE 2 - REGCM4.6 0,762 0,612 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

Conforme o visualizado com a plotagem dos dados, a Simulação 2 apresentou melhor 

desempenho, com menores valores de erro em relação aos dados observados. Atribui-se 

inicialmente a isso, o modelo convectivo sobre o continente no qual a parametrização de Grell tem 

dificuldade de representar a movimentação sazonal da ZCIT impactando assim o resultado das 

simulações sobre o NEB.  Destaca-se aqui que outras áreas estão poderão ser selecionadas e 

analisadas de modo a melhor avaliar o desempenho do modelo. 

Assim, como mencionado anteriormente, estes experimentos também serviram como um 

dos critérios para a definição da versão do modelo bem como do conjunto de parametrizações dos 

experimentos numéricos.  
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ANEXO B – Distribuição da intensidade média mensal do vento em superfície e à 100m projetada 

sobre o NEB para os períodos de início, meio e fim do século.  

▪ Experimento 2 – Início do século (jan 2005- dez 2014) 

Figura 57 – Intensidade média mensal do vento (m/s) em superfície (2m) no período entre janeiro de 2005 

e dezembro de 2014.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Figura 58 – Intensidade média mensal do vento (m/s) em altura (100m) no período entre janeiro de 2005 e 

dezembro de 2014.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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▪ Experimento 3 – Meio do século (jan 2040 a dez 2049) 

Figura 59 – Intensidade média mensal do vento (m/s) em superfície (2m) no período entre janeiro de 2040 

e dezembro de 2049. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Figura 60 – Intensidade média mensal do vento (m/s) em altura (100m) no período entre janeiro de 2040 e 

dezembro de 2049. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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▪ Experimento 4 – Fim do século (jan 2090 a dez 2099) 

Figura 61 – Intensidade média mensal do vento (m/s) em superfície (2m) no período entre janeiro de 2090 

e dezembro de 2099. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Figura 62 – Intensidade média mensal do vento (m/s) em altura (100m) no período entre janeiro de 2090 e 

dezembro de 2099. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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ANEXO C – Distribuição da irradiância média mensal em superfície projetada sobre o NEB para 

os períodos de início (jan 2005- dez 2014), meio (jan 2040- dez 2049) e fim do século (jan 2090 – 

dez 2099). 

▪ Experimento 2 – Início do século (jan 2005- dez 2014) 

Figura 63 – Irradiância solar média mensal em superfície (W.m-2) no período entre janeiro de 2005 e 

dezembro de 2014. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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▪ Experimento 3 – Meio do século (jan 2040 a dez 2049) 

Figura 64 – Irradiância solar média mensal em superfície (W.m-2) no período entre janeiro de 2040 e 

dezembro de 2049. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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▪ Experimento 4 – Fim do século (jan 2090 a dez 2099) 

Figura 65 – Irradiância solar média mensal em superfície (W.m-2) no período entre janeiro de 2090 e 

dezembro de 2099. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 


