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RESUMO 

 

Neste trabalho foi estudado a saída de modelos de mudanças climáticas do IPCC/AR5/CMIP5 

que melhor expressam a atuação dos Vórtices Ciclônicos em Altos Níveis (VCANs) no 

Nordeste Brasileiro (NEB), no clima passado e cenários futuros, como também sua influência 

na precipitação. Para alcançar os objetivos propostos foram feitos quatro ESTUDOS 

EXPERIMENTAIS. O primeiro, denominado de Piloto, onde foram avaliados 13 modelos de 

mudanças climáticas e selecionado o modelo que melhor expressava a atuação dos VCANs no 

NEB. O segundo que avaliou a eficiência do melhor modelo (MIROC4h), comparando-o com 

dados de reanálise para um período de 31 anos (1975-2005). O terceiro onde foi analisado os 

cenários climáticos futuros do MIROC4h para o período de 21 anos (2015-2035). E o quarto 

onde foi analisado a contribuição dos VCANs na precipitação sobre o NEB através dos dados 

de reanálise do NCEP/NCAR/DOE. Foram utilizadas duas abordagens estatísticas 

comparativas nos Estudos Experimentais 1 e 2, a primeira utilizando o Número de Dias de 

Atuação de VCANs (N.D.A.VCANs) mensais e a segunda usando o mapeamento de VCANs 

diário, através dos índices estatísticos: correlações de Pearson, Kendall e Spearman, Raiz 

quadrada do erro quadrático médio (RMSE), Raiz quadrada do erro quadrático médio 

normalizada (NRMSE), Nash-Sutcliffe (NSE), Kling-Gupta (KGE), Índice de Concordância de 

Willmott (d), Índice de Proporção Correta (PC), Índice de Sucesso Crítico (ISC), Probabilidade 

de Detecção (POD), Taxa de alarme Falso (TAF) e Taxa de Tendência (VIÉS). E nos 

Experimentos 3 e 4 foram calculados desvios e médias. Os resultados mostraram a viabilidade 

na representação dos VCANs nos modelos de mudanças climáticas do CMIP5, seja para o clima 

passado como nos cenários futuros. Com relação a contribuição dos VCANs para a precipitação 

do NEB estes apresentam percentuais que variam de 47,88% (LNE) a 49,89%(NNE) para o 

período de outubro a março. Sendo que Ceará (49,89%), Piauí (49,49%) e Maranhão (47,88%) 

são os Estados onde os VCANs induzem mais precipitação e Alagoas (41,93%) e Sergipe 

(38,03%) os Estados onde os VCANs induzem menos precipitação. A projeção de cenário 

futuro para os VCANs revelaram um desvio negativo 8,97% na ocorrência deste fenômeno no 

NEB e áreas adjacentes para o período de 2015 a 2035. O que poderá impactar em -4,08% a 

precipitação do NEB neste período.  

Palavras-Chaves: Vórtice Ciclônicos de Ar Superior. Modelos do CMIP5. Nordeste Brasileiro 

(NEB). Precipitação no NEB. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this work, was analysed the climate change models's output from IPCC/AR5/CMIP5 that 

best express the performance of Upper Tropospheric Cyclonic Vortices (UTCV) in Northeast 

Brazil (NEB), its influence on rainfall and the possibility of projection of future climate 

scenarios. To achieve the proposed objectives in the thesis were made four EXPERIMENTAL 

STUDIES.The first, called Pilot, which were evaluated 13 models of climate change and 

selected the model that best expressed the actions of UTCV in the NEB.  The second that 

evaluated the efficiency of the best model (MIROC4h), comparing it with reanalysis data for a 

period of 31 years (1975-2005). The third where the future climate scenarios from MIROC4h 

were analyzed for the period of 21 years (2015-2035). And the fourth where it was analyzed 

the contribution of UTCV in precipitation over the NEB through the reanalysis data from 

NCEP/NCAR/DOE. Two approaches comparative statistics were used in the Experimental 

Studies 1 and 2 with the use of statistical indices: Pearson , Kendall and Spearman's 

correlations, mean square error of the square root (RMSE), square of the normalized root mean 

square error (NRMSE), Nash-Sutcliffe (NSE), Kling-Gupta (KGE), Willmott Index (d) 

Proportion Correct Index (PCI), Critical Success Index (CSI), Probability of Detection (POD), 

False Alarm Rate (TAF ) and trend rate (BIAS). And in Experiments 3 and 4 were calculated 

deviations and averages. The results show that the representation of UTCV in climate change 

models of CMIP5 is feasible, either for the past climate and for the projection of future 

scenarios. Regarding the contribution of UTCV to precipitate the NEB these present 

percentages ranging from 47.88% (LNE) to 49.89% (NNE) for the period from October to 

March. Ceará (49.89%), Piauí (49.49%) and Maranhão (47.88%) are the states where UTCV 

induce more rainfall and Alagoas (41.93%) and Sergipe (38.03%) are the states where UTCV 

induce less precipitation. The projection of future scenario for UTCV revealed a 8.97% negative 

difference in the occurrence of this phenomenon in the NEB and surrounding areas for the 

period 2015 to 2035. What may impact -4.08% the precipitation of the NEB. 

Key Words: Upper Tropospheric Cyclonic Vortices (UTCV). CMIP5 Models. Brazilian 
Northeast. Rainfall in the Brazilian Northeast. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA, HIPÓTESE, OBJETIVOS E ESTRUTURA DA TESE 

 

1.INTRODUÇÃO 

1.1 Motivações e Justificativa do Estudo 

A maior parte do Nordeste do Brasil (NEB) apresenta altas temperaturas pela sua 

condição tropical, com grande variabilidade espacial e temporal da precipitação e um balanço 

hídrico frequentemente negativo resultando em uma área semiárida significativa, que abrange 

969.589 km2, e inclusive, extrapola a área do NEB (MOLION; BERNARDO, 2000; SÁ; 

ANGELOTTI, 2009). A precipitação é o fator limitante no semiárido do NEB, dessa forma se 

torna essencial estudar os sistemas que a provocam ou a inibem. 

O Nordeste, que é a região de enfoque desse trabalho, tem em sua área semiárida o 

período chuvoso climatológico concentrado nos meses de fevereiro a maio, associado a atuação 

da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Durante esse período chuvoso, os meses de 

março a abril são aqueles que mais se destacam com precipitações máximas chegando a 

1400mm. A ZCIT encontra-se na sua posição mais ao sul nos meses de fevereiro e março, o 

que determina a qualidade da chamada quadra chuvosa nessa região (HASTENRATH; 

HELLER, 1977; HASTENRATH, 1990). 

Outro sistema meteorológico responsável também por uma grande quantidade das 

chuvas no NEB e que é bastante importante é o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). 

Esse sistema contribui nas variações de quantidade da precipitação sobre o NEB, durante as 

fases da pré-estação e parte da estação chuvosa (KOUSKY; GAN, 1981), pois dependendo da 

sua posição, parte do NEB experimenta períodos de chuvas, enquanto que outras regiões 

experimentam períodos sem chuvas associados à subsidência em seu centro.  

Além desses dois sistemas meteorológicos, citados acima, ainda existem as Linhas de 

Instabilidade (LI), as Perturbações Ondulatórios dos Alísios (POA) também chamadas Ondas 

de Leste ou Perturbações de Leste, os sistemas de Brisas, e a oscilação Madden-Julian que 

também causam precipitação no NEB.  
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Os primeiros trabalhos sobre VCANs ocorreram em meados dos anos de 1950, 

destacando-se os trabalhos de Palmén (1949), Palmer (1951), Simpson (1952), Ricks (1959) e 

Frank (1969 e 1970) que estudaram as características dos VCANs para o Hemisfério Norte. Só 

a partir de 1971 é que foram realizados os primeiros trabalhos sobre esse sistema meteorológico 

no Hemisfério Sul por Dean (1971) e Aragão (1975). Esses autores mostraram que as chuvas 

excessivas no Nordeste do Brasil em suas vizinhanças poderiam estar relacionadas a tais 

vórtices. Blanco et al. (1996) concluíram que os VCANs são os principais sistemas indutores 

de precipitação na pré-estação chuvosa do NEB. Os VCANs podem ser entendidos como uma 

circulação ciclônica fechada dos ventos em altos níveis em sentido horário. No seu centro 

apresenta céu claro associado à uma alta subsidência (movimento descendente do ar), enquanto 

que em sua periferia observam-se nuvens convectivas que provocam chuvas severas 

(KOUSKY; GAN, 1981).  

Assim, é importante assinalar que a análise dos VCANs é de destacada importância para 

a ampliação dos conhecimentos dinâmicos e/ou sinóticos, como por exemplo, variações 

sazonais, processos físicos envolvidos, manutenção, persistência e mudanças do tempo (GAN, 

1982). Esses conhecimentos poderão ser aplicados nos centros operacionais com a finalidade 

de auxiliar a previsão de tempo, que será utilizada no planejamento de vários setores sócio-

econômicos do NEB, tais como: agricultura, pecuária, recurso hídricos, turismo, indústria, 

comércio e defesa civil. 

Para exemplificar a importância da atuação deste sistema, tomamos como exemplo as 

chuvas ocorridas no semiárido do NEB nos meses de janeiro e fevereiro de 2004, cujos desvios 

percentuais apresentaram índices muito acima de seus valores históricos (CORREIA et al., 

2012). Em particular, no Rio Grande do Norte, onde os desvios percentuais da precipitação 

foram de 576,75% e 113,3% para os meses de janeiro e fevereiro, respectivamente. O que foi 

muito acima seus valores históricos que são de 61 mm para o mês de janeiro e 120 mm para o 

mês de fevereiro, segundo dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 

(EMPARN). As fortes chuvas nesse bimestre provocaram uma grande calamidade social e 

econômica sobre o Estado do Rio Grande do Norte, afetando as atividades agrícolas, a pecuária 

e causando a destruição de pontes e açudes.  

Devido à grande importância dos VCANs na contribuição da qualidade do período 

chuvoso no NEB, em especial do setor norte, por causa do seu posicionamento oscilatório, 

surgiu à necessidade de aumentar os conhecimentos com estudos que apresentem com mais 

detalhes a relação da atuação dos VCANs sob o NEB e áreas djacentes. O que poderá dar 
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indícios mais concretos da real atuação dos VCANs com elementos do clima como a 

precipitação.  

Logo, esta tese apresenta uma revisão bibliográfica tanto da área de estudo – NEB 

(KOUSKY; GAN, 1981), como do objeto de estudo – VCANs (KOUSKY; GAN, 1981; RAO; 

FRANCHITO; BARBOSA, 2007) e precipitação (HASTENRATH, 1990; UVO, 1989; 

MOLION; BERNARDO, 2000). Outro tema estudado foram os modelos de mudanças 

climáticas que descrevem a projeção de vários sistemas meteorológicos no mundo. Para isso 

foram estudados nesses modelos sistemas meteorológicos na China (CHEN; CHOU, 1993), 

Europa e Atlântico Norte (ZAPPA, 2012) e Atlântico Tropical Norte (VILLARINE, 2012). 

Foram pesquisados também metodologias e métodos estatísticos para validação dos modelos 

com dados de reanálise de maneira detalhada. Por último foi feita uma revisão para projeções 

de cenários futuros com outros sistemas meteorológicos – ciclones, tempestades tropicais, 

temperatura da superfície do mar entre outros estudos, que utilizam os modelos de mudanças 

climáticas do Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5). 

  Nessa Tese os ESTUDOS EXPERIMENTAIS per si trazem a luz informações 

significativas através do Número de Dias de Atuação dos VCANs (N.D.A.VCANs) sobre o 

NEB e áreas adjacentes já que os VCANs são sistemas de grande escala. As resultantes desses 

estudos experimentais elegeram o modelo climático que melhor descreve a atuação dos 

VCANs, a eficiência do modelo, um prognóstico para cenário futuro e por último a contribuição 

dos VCANs na precipitação do NEB. 

As pesquisas dessa Tese focam-se na resposta para a seguintes questões que foram 

respondidas pelos ESTUDOS EXPERIMENTAIS realizados.  

ESTUDO EXPERIMENTAL 1: Será que os modelos do CMIP5 são capazes de detectar 

os VCANS no NEB e áreas adjacentes? E se são capazes de detectar qual o melhor modelo que 

os representam? 

ESTUDO EXPERIMENTAL 2: Será que a eficiência do modelo escolhido pelo estudo 

experimental 1 pode ser testada através de série histórica do passado recente quando 

comparados com dados reais de reanálise?  

ESTUDO EXPERIMENTAL 3: Caso haja eficiência nos resultados do estudo 

experimental 2 podemos usar o mesmo modelo climático para projeção de cenários futuros? 

ESTUDO EXPERIMENTAL 4: Como se pode determinar de maneira quantitativa a 

influência dos VCANs no NEB e áreas adjacentes em relação aos elementos climáticos do NEB, 

como por exemplo a possível influência dos VCANs na precipitação? 
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Esta Tese é parte integrante e trabalho final de conclusão do Curso de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas, do Departamento de Ciências 

Atmosféricas e Climáticas (DCAC), Centro de Ciências Exatas e da Terra na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, com apoio da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte (EMPARN) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

Todos os dados compilados, modelos computacionais e testes estatísticos foram desenvolvidos 

no Laboratório de Meteorologia do Centro de Meteorologia da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN.  

Em resumo, este trabalho apresentará três tipos de contribuições inéditas as Ciências 

Climáticas: 1 - Na forma de ciência aplicada para a escolha de modelos de mudanças climáticas 

que melhor expressam a atuação de VCANs no NEB, que revalidados, foram utilizados em 

cenários futuros para o NEB; 2 - Quantificação da contribuição dos VCANs na precipitação do 

NEB no cenário climático do passado recente; 3 - Espera-se que estes modelos possibilitem a 

inferência de dados e resultados nas variáveis climatológicas do NEB, especificamente em 

relação ao comportamento, atuação dos VCANs e o reflexo destes na precipitação.  

 

1.2 Hipótese 

Há modelos de mudanças climáticas que expressam a atuação dos Vórtices Ciclônicos 

e apresentam influência na precipitação possibilitando a construção de cenários de passado 

recente, presentes e futuros.  

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo Geral 

Estudar a saída de modelos de mudanças climáticas que melhor expresse a atuação dos 

Vórtices Ciclônicos em Altos Níveis (VCANs)  no Nordeste Brasileiro (NEB), sua influência 

na precipitação e as  projeções futuras no clima a partir dos VCANs. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Estudar os modelos de mudanças climáticas utilizados do IPCC5/CMIP5 em 

experimento piloto para avaliar e selecionar a saída do modelo que melhor expresse a 

atuação dos VCANs no NEB (ESTUDO EXPERIMENTAL 1) (PINHEIRO et al. 

2014). 
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2. Construir cenários climáticos do passado recente através do modelo de mudanças 

climáticas selecionado no experimento piloto a partir dos VCANs comparando com 

dados de reanálise para um período de 31 anos (1975-2005) (ESTUDO 

EXPERIMENTAL 2). 

3. Construir cenários climáticos futuros através do modelo de mudanças climáticas eleito 

selecionado no experimento piloto a partir dos VCANs para o período de 21 anos (2015-

2035) (ESTUDO EXPERIMENTAL 3). 

4. Analisar a influência dos VCANs na precipitação sobre o NEB através dos dados de 

reanálise do NCEP/NCAR/DOE (ESTUDO EXPERIMENTAL 4).  

 

1.3.3 Estrutura da Tese 

 

A Tese apresenta um estudo experimental subdividido em quatro SUBESTUDOS 

EXPERIMENTAIS que representam os quatro objetivos específicos, traduzidos em metas para 

possibilitar a realização do objetivo geral. 

O Capítulo 1 consiste da introdução, da motivação e justificativa do estudo, hipótese e 

objetivos, além da estrutura da tese. O Capítulo 2 contém a revisão bibliográfica e apresenta a 

caracterização da área de estudo, o objeto de estudo (VCAN) e os Modelos de Mudanças 

Climáticas do CMIP5. O Capítulo 3 detalha os dados e os métodos empregados na Tese para 

os 4 estudos experimentais. O Capítulo 4 apresenta os resultados e a discussão dos 4 Estudos 

Experimentais. E o capítulo 5 consiste da conclusão e sugestões para trabalhos futuros, seguido 

das referências.   
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO NORDESTE BRASILEIRO (NEB) 

O Nordeste Brasileiro apresenta uma multidiversidade ambiental e multi-aspectos 

socioeconômicos e políticos com características próprias, cujas condições do seu semiárido 

impõe aos seus habitantes regras de convivência a seca. A seca apresenta um comportamento 

em três vieses no NEB: O primeiro é um período de chuva de cerca de 4 meses e um de estiagem 

de oito meses com irregularidades nas chuvas mas capaz de sustentar a produção agropecuária. 

No segundo viés, embora haja um período chuvoso, ele é tão irregular que não é capaz de 

sustentar a produção agropecuária, a chamada “seca verde”. O terceiro viés são restrições de 

chuvas no período chuvoso, abaixo das médias climáticas, provocando estiagens 

acentuadamente prolongadas, com morte de culturas perenes, de rebanhos, produções 

agropecuárias menores, vegetação seca e população com abastecimento de água precário, entre 

outros problemas para manter a subsistência (NEVES, 2010). 

No semiárido nordestino os aspectos ambientais nas áreas mais críticas de seca constitui 

uma conjunção de quatro fatores: a base territorial heterogênea, a alta taxa de evaporação, a 

irregularidade pluvial no tempo e no espaço e o caráter cristalino da formação geológica 

(DUARTE, 2002; MACEDO, 2009). 

A economia de toda região está historicamente associada à disponibilidade de água, 

principalmente na parte semiárida. Este foi um fator preponderante na orientação do processo 

de povoamento e ocupação da região, o que resultou na atual estrutura fundiária e produtiva. A 

pobreza em que vive a maioria da população do semiárido decorre de fatores que vão além dos 

condicionantes climáticos e é justificada em grande parte pela posse e uso das terras (DUARTE, 

2002). 

Quando se observa os indicadores sociais, o Nordeste apresenta em geral os piores 

índices, em relação às outras regiões do país, à exceção da região Norte. Como por exemplo, o 

Índice de Inclusão Educacional, o Índice de Inclusão em Saúde, a participação de pobres na 

população brasileira e o déficit de trabalho decente no país (POCHMANN; AMORIM, 2005). 

No Índice de Inclusão Educacional os valores do NEB são 20 vezes menores que o da 

região sul do Brasil, que apresenta os maiores índices de inclusão escolar do país. Já o Índice 

de Inclusão em Saúde é duas vezes menor que o do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, 
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considerados os estados de maior inclusão de saúde no País. No entanto, quando se observa a 

relação da participação de pobres na população brasileira e o déficit de trabalho decente no país, 

os resultados colocam o NEB em último lugar entre os dados regionais (NEVES, 2010). 

Estes dados sociais negativos como é esperado são observados no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), embora o Nordeste tenha seguido a tendência de evolução 

positiva do Brasil desde o início dos anos 90, a região apresenta os piores índices de IDH em 

relação ao restante do País (Figura 2.1). Esses índices se assemelham aos de Países como 

Honduras, Bolívia, Vietnã, Cabo Verde, Guatemala, Nicarágua e Congo (CEPAL, 2008).  

 

Figura 2.1 - Evolução de IDH por Regiões, Brasil, Período: 1991 a 2005. Fonte: CEPAL, 

2008. 

 

2.2 PRINCIPAIS SISTEMAS METEOROLÓGICOS ATUANTES NO NEB 

A chuva é o principal elemento meteorológico que caracteriza o clima da região em 

estudo. Na Região Nordeste do Brasil (NEB) as chuvas são provenientes de vários de sistemas 

meteorológicos, tais como Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) (UVO, 1989), Frentes 

Frias (KOUSKY; CAVALCANTI, 1983), Perturbações Ondulatórias dos Alísios (NOBRE; 

MOLION, 1988), Oscilação de Madden-Julian (30-60 dias), Linhas de Instabilidade e Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs) (KOUSKY; GAN, 1981), foco deste trabalho de tese. 

Esta região apresenta também uma acentuada variabilidade espacial e temporal no seu regime 

de chuvas (KOUSKY; CAVALCANTI, 1983). Vários estudos têm investigado tal variabilidade 

com o propósito de compreender os episódios danosos, como secas e enchentes. 

Segundo Kousky e Cavalcanti (1983), as áreas da costa leste da região Nordeste do 

Brasil podem receber 2000mm de chuva ou mais por ano, enquanto que algumas áreas no 

interior do NEB recebem média anual menor do que 400mm. O trimestre mais chuvoso do NEB 

vai de Março a Maio no sertão, Maio a Julho no litoral leste e Dezembro a Fevereiro no sul 

(MARQUES et al., 1983; RAO; BONATTI, 1987; MOLION; BERNARDO, 2002). 
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Na escala intra-sazonal, uma boa parte da variabilidade espacial e temporal da chuva no 

NEB se deve ao Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que é um dos principais sistemas 

que provocam alterações no tempo desta região. O VCAN é um sistema de circulação ciclônica 

que ocorre frequentemente no verão austral e é definido como um sistema de baixa pressão em 

escala sinótica, formado na alta troposfera e cuja circulação ciclônica fechada possui o centro 

mais frio que sua periferia (ARAGÃO, 1975; VIRJI, 1981; GAN, 1983). 

Dean (1971) e Aragão (1975) foram os pioneiros em estudos observacionais sobre 

VCAN no Atlântico Tropical Sul, mostrando que as chuvas excessivas no Nordeste do Brasil e 

suas vizinhanças podem estar relacionadas aos VCANs.  

 

2.2.1 Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

É uma grande faixa de nebulosidade formada pela confluência dos ventos alísios de 

Nordeste e Sudeste. Sua posição latitudinal está ligada ao comportamento tanto das 

Temperaturas da Superfície do Mar (TSM) do Atlântico Norte (AN) como do Atlântico Sul 

(AS), como também o comportamento dos sistemas de alta pressão nestas regiões. Em anos de 

chuvas normais e acima da média, as anomalias de TSM no AN são menores que as anomalias 

do AS, e as anomalias dos sistemas de alta pressão do AS são maiores que as do AN. Estas 

condições favorecem a migração da ZCIT para posições mais ao Sul do Equador contribuindo 

para o aumento de chuvas no NEB. O comportamento contrário, nas anomalias de TSM e de 

pressão, induzem a ocorrência de chuvas abaixo da média no NEB (KOUSKY, 1979; 

KOUSKY; CAVALCANTI, 1983; UVO, 1989; MOLION; BERNARDO, 2002). 

 

2.2.2 Frentes Frias 

As frentes frias podem ser entendidas como a diferença na temperatura e pressão entre 

duas massas de ar com características diferentes (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

Segundo Kousky (1979) as chuvas de dezembro a janeiro ao sul do NEB estão 

inteiramente relacionadas com penetrações de frentes frias oriundas do sul do continente.  Este 

autor demonstrou ainda, que este sistema também está associado com o acréscimo de chuvas 

ao longo da costa oeste do NEB, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, durante a estação 

de chuvas, e que algumas vezes estas frentes podem influenciar até a parte norte do NEB, 

atingindo até o estado do Ceará. 
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2.2.3 Sistemas de Brisas 

O sistema de brisas é decorrente do contraste térmico entre o continente e o oceano. 

Existem dois tipos de brisas a marítima e a terrestre. A brisa marítima ocorre durante o dia 

quando o oceano se encontra relativamente mais frio que o continente. E a terrestre no período 

noturno quando o continente perde calor tornando-se mais frio que o oceano o que faz com que 

o vento sopre do litoral para o oceano (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

As maiores precipitações decorrentes deste sistema ocorrem ao longo da costa leste do 

NEB de maio a junho. É provavelmente causada por outro mecanismo de mesoescala. Uma 

provável explicação para a ocorrência das maiores chuvas sugere a existência de uma região 

com predominância de ventos ascendentes ao longo da costa devido a convergência dos ventos 

alísios com a brisa terrestre. As observações demonstram que mais de 50% da precipitação na 

região costeira ocorrem durante o período noturno e também que o contraste de temperatura 

terra-mar é que efetivamente força a circulação da brisa (KOUSKY, 1980).  

 

2.2.4 Perturbações Ondulatórias dos Alísios ou Ondas de Leste 

São perturbações de escala sinótica nos campos de ventos e pressão que modulam a 

convecção da ZCIT (REED et al., 1977). Essas perturbações associadas as brisas marítima e 

terrestre podem intensificar-se e causar tempestades com totais de chuvas superiores a 50mm 

por dia e ventos superiores a 50 km/h. Esse sistema atua desde o Norte do Rio Grande do Norte 

até a Bahia, no período de maio a agosto (MOLION; BERNARDO, 2002).  

   

2.2.5 Oscilação de Madden-Julian (30-60 dias) 

Pode ser entendida como uma célula de circulação zonal direta no plano equatorial que 

se propaga para leste ao longo do globo terrestre em um período de 30 a 60 dias. Possui grande 

influência no padrão de nebulosidade sobre a américa do Sul afetando o regime de precipitação 

do NEB, podendo tanto favorecer a ocorrência de chuvas intensas na sua fase positiva como a 

ausência destas na sua fase negativa (KAYANO; KOUSKY, 1992). 
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2.2.6 Linhas de Instabilidade 

São bandas de nuvens do tipo cumulus organizadas em forma de linhas que podem 

causar chuvas significativas no NEB (COHEN et al., 2009). 

 

2.3 VÓRTICES CICLÔNICOS DE ALTOS NÍVEIS (VCANs) E CLIMA 

Neste item é apresentada uma revisão sobre as principais características dos Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs), tanto quanto a sua climatologia e sinótica (origem, 

deslocamento, tempo de vida e posicionamento), quanto aos aspectos dinâmicos (formação e 

manutenção). Os VCANs consistem de uma circulação ciclônica fechada com núcleo frio e 

seco, cujo centro estende-se desde 200hPa até 500hPa (ARAGÃO, 1975; KOUSKY; GAN, 

1981; GAN, 1982; RAMÍREZ et al., 1999), podendo também alcançar a superfície em 

aproximadamente 10% dos casos (FRANK, 1970; KOUSKY; GAN, 1981). Sua presença 

exerce uma forte influência nas condições do tempo na região de atuação. Estão geralmente, 

associados a episódios de chuvas intensas no NEB, podendo provocar um acumulado mensal, 

10 vezes superior às normais climatológicas nas regiões localizadas sob a sua periferia ou 

contribuir para que o verão seja mais seco e mais quente nas localidades sob o seu núcleo 

(SILVA, 2005). 

 

2.3.1 Características climáticas dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs) e sua 

atuação no Nordeste Brasileiro 

Os primeiros indícios dos Vórtices Ciclônicos em Altos Níveis foram detectados nas 

proximidades do NEB, sobre o Atlântico Sul (DEAN, 1971; ARAGÃO, 1975; VIRJI 1981). 

Esse sistema ocorre principalmente durante o verão austral, sendo janeiro o mês de máxima 

frequência (KOUSKY; GAN, 1981; RAMIREZ, 1996), devido ao escoamento da alta 

troposfera sobre o centro da América do Sul ser anticiclônico (GAN; KOUSKY, 1986).  

Ramirez (1996), concluiu que de um total de 80 VCANs observados durante o verão, 

originados no Atlântico Tropical Sul e leste do NEB, 84% foram originados pelo mecanismo 

idealizado por Kousky e Gan (1981), enquanto 16% restante formam-se devido à amplificação 

de cavados provenientes do Hemisfério Norte (HN). Nestes casos a crista associada à Alta da 

Bolívia (AB), a oeste do vórtice ciclônico, poderia ser amplificada pelos cavados proveniente 

do Pacífico Norte ou Atlântico Norte, compondo um alinhamento na direção NW-SE ou NE-

SW com a AB. Dos 16%, outros poucos VCANs tiveram formação associado ao escoamento 
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de leste vindo do HN, e neste caso os sistemas surgiram de cavados invertidos que se originaram 

sobre o oceano ao norte de 5oS.  

Em termos de variabilidade interanual, Ramirez (1996) não observou grande relação 

entre o número de ocorrência de VCANs e os anos de El Niño e La Niña. Analisando por 

estações do ano, Ramirez (1996) percebeu que na primavera o mês que apresenta maior número 

de VCAN é setembro, originando-se sobre o continente. Ao passo que no outono, isso ocorre 

em abril, enquanto no verão o número de VCANs se formando nas regiões continentais é raro. 

Ramirez (1996) também observou que a porcentagem de vórtices confinados em 200-300 hPa 

e os que se estende a 500 hPa é similar, poucos chegam a 700 hPa e a sua circulação fechada 

inclina-se para oeste com a altura, estando de acordo com o estudo de Johnson e Snook (1983).  

O comportamento da inclinação do eixo dos VCANs também chamou a atenção de 

Paixão (1999), que verificou uma enorme variação na inclinação do eixo dos vórtices com a 

altura durante o seu ciclo de vida. Ele verificou que o eixo do sistema tinha uma inclinação 

distinta de acordo com o seu estágio de desenvolvimento com tempo de vida médio de 7,1 dias. 

Nos estágios iniciais o sistema apresenta uma inclinação de oeste para leste com a altura, 

mudando no decorrer do período até estabelecer um padrão sem inclinação ou uma inclinação 

de leste para oeste com a altura nas fases finais do vórtice.  Esse autor assinalou ainda, que a 

distância média preferencial é de cerca de 2000 km, com relação ao seu centro, para a ocorrência 

de precipitação devido à localização da nebulosidade da sua periferia.  

O deslocamento dos VCANs é bastante irregular, tanto para leste como para oeste. Chen 

e Chou (1993), analisando os VCANs no oeste do Pacífico Tropical Norte na estação quente, 

determinaram que eles se deslocavam para oeste com um tempo médio de vida de 6,3 dias. Por 

sua vez, os vórtices no Hemisfério Sul (HS) apresentam um deslocamento irregular. Frank 

(1970) e Gan (1983) notaram que as trajetórias dos VCANs, apesar de irregulares, seguiam um 

padrão circular anti-horário, iniciando a trajetória circular sobre o Atlântico Sul nas latitudes 

subtropicais.  Eles perceberam ainda que em determinados casos os VCANs penetraram no 

continente onde sua trajetória era interrompida. Ao se descolarem sobre o continente os VCANs 

experimentam o aquecimento da superfície, fazendo com que os vórtices se dissipem 

(KOUSKY; GAN, 1981). Estes últimos autores observaram também uma tendência dos 

VCANs em se moverem de leste para oeste entre as latitudes de 10 e 20oS, e de oeste para leste 

ao sul de 25oS. 

Gan (1982) afirmou que os VCANs subtropicais que permanecem ligados ao 

escoamento de médias latitudes estão sujeitos a advecção de vorticidade relativa e por isso se 
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deslocam para leste. No entanto, quando esses sistemas se desprendem completamente da 

influência do escoamento de médias latitudes a advecção de vorticidade planetária domina 

sobre a relativa e nesse caso os sistemas se movem na direção oeste. Nessa situação, eles se 

deslocam até serem absorvidos por um cavado de nível superior. Assim, os VCAN têm uma 

tendência a se deslocarem em trajetórias circulares no sentido anti-horário. Em algumas 

ocasiões, foi observado que os VCANs ao adentrarem o continente não completam esta 

trajetória, dissipando-se devido ao aquecimento superficial (KOUSKY; GAN, 1981). Segundo 

Fedorova (2008) os VCANs de origem subtropical na América do Sul deslocam-se de oeste 

para leste cruzando os Andes em direção a Argentina, Paraguai e sul do Brasil. 

Em relação ao tempo de vida dos VCANs, Ramirez (1996) encontrou um tempo de vida 

médio de um VCAN igual a 7,1 dias, podendo ser maior durante o verão. Este autor definiu o 

deslocamento dos VCAN como sendo regular ou irregular dependendo de sua intensidade e/ou 

interação com outros sistemas meteorológicos. Os VCANs com deslocamento regular se 

direcionavam para o NEB ou para o centro do continente, podendo alcançar a costa oeste da 

Atlântico Sul (AS). No caso dos VCANs com deslocamento irregular, Ramirez (1996) notou 

uma associação entre um sistema de alta pressão do HN e a Bifurcação Inter-hemisférica no 

escoamento durante quase todo o tempo de vida do sistema. Neste caso, os cavados de latitudes 

médias associados a sistemas frontais influenciaram diretamente o deslocamento dos VCANs. 

Palmém (1949) observou que os vórtices em altos níveis se originavam a partir de 

cavados de ar frio que se desprendiam de sua fonte permanecendo confinados no lado equatorial 

da corrente dos ventos de oeste. Segundo esse autor (1949) quando um cavado de latitudes 

médias penetra nos trópicos com uma inclinação meridional bem acentuada, essa inclinação faz 

com que a sua parte norte, que tem velocidade de deslocamento menor, atrase-se até desprender-

se completamente. Consequentemente, forma-se uma circulação ciclônica fechada.  Palmer 

(1951), analisando as características dos vórtices na região tropical, verificou que esses vórtices 

originaram-se em baixas pressões desprendidas nos subtrópicos, mas com diferente processo 

de formação daqueles originados do HN, distintos pelas seguintes características: 

� Nas latitudes baixas tem sua origem acima de 9000 m; 

� Nas regiões tropicais podem durar longos períodos; 

� Deslocam–se, no HN, para nordeste no cinturão de 200 - 300 de latitude, podendo 

permanecer estacionário por longos períodos; 

� Ao se deslocaram para latitudes mais altas geralmente se intensificam. 
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Para Palmer (1951) os vórtices eram semelhantes àqueles descritos por Palmén, no 

entanto, se originavam em latitudes baixas, podendo permanecer estacionárias na região 

tropical por longos períodos e ao se deslocarem para latitudes mais altas cresciam em 

intensidade, além disso, o ar frio de origem polar não fazia parte do seu processo de formação. 

Devido a essas novas características foram chamadas de baixas frias “de origem tropical”. 

Aragão (1975) analisando as características sinóticas do vento, verificou que a medida 

que esses ventos de oeste se intensificavam a depressão ciclônica média reaparecia. Nos meses 

subseqüentes, o aquecimento continental intensificava a AB que provocava o deslocamento da 

depressão média para nordeste. Em seu trabalho, Dean (1971) identificou essa baixa fria em 

altitude como sendo o sistema de grande escala responsável pelas precipitações no NEB, nos 

meses de verão e outono do Hemisfério Sul (HS). 

Kousky e Gan (1981), utilizando campos de ventos em 200 hPa e imagens dos satélites 

SMS/ GOES e NOAA-5 dos canais visível e infra-vermelho, analisaram os VCANs procurando 

conhecer sua gênese, propagação, climatologia e seus efeitos sobre as condições de tempo no 

Brasil. Eles apresentaram uma proposta para o mecanismo de formação dos VCANs, de origem 

tropical, que se verificam sobre o Atlântico Tropical Sul. Os autores assinalaram que os VCANs 

estariam associados à atuação de um sistema frontal fortemente amplificado (penetrando na 

faixa subtropical), associado a um cavado intenso situado à jusante, cujos movimentos do 

sistema frontal para sudeste ocasionariam na intensificação do cavado do Nordeste que se 

fecharia e acabaria por desprender do próprio cavado. Ainda, segundo Kousky e Gan (1981), 

quando um sistema frontal proveniente do sul do Brasil penetra nos subtrópicos ele provoca 

uma forte advecção de ar quente no seu lado leste, o que amplifica a crista de nível superior e, 

por conservação de vorticidade absoluta, o cavado que está à jusante também é intensificado, 

formando-se então o ciclone na alta troposfera (Figura 2.2).  

 

 

Figura 2.2 – Esquema de formação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o 

Oceano Atlântico sul (1, 2 e 3). FONTE: VAREJÃO - SILVA, 2006. 
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Logo para o estudo dos VCANs precisa-se saber como este evolui e para onde caminha, 

e para isso deve-se usar a equação de vorticidade (HOLTON, 2004), dada por: 
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em que: 

u  e v  são as componentes zonal e meridional do vento V ; 

f  é o parâmetro de Coriolis; 

� = ��
�	  é o ômega, representando o movimento vertical; 

% = ��
� − ��

�� é a vorticidade relativa; 

k  é o vetor unitário na vertical; 

�&
�	 é a tendência da vorticidade; 

−� ��
� − � ��

��  é o termo de advecção horizontal da vorticidade relativa; 

�ζ + �� 〈��
� + ��

��〉  é o termo de geração de vorticidade pela divergência horizontal; 

� 〈��
�� �∇�〉  é o termo de tilting (inclinação); 

−� ��
��  é o termo de advecção vertical da vorticidade relativa; 

−� ��
��  é o termo de advecção de vorticidade planetária. 

 

Paixão (1999), utilizando dados de reanálise para o verão de 1995/1996, verificou quatro 

tipos de mecanismo de formação dos VCANs que atuam sobre o Oceano Atlântico Tropical 

Sul, sugerindo as seguintes nomenclaturas: 

Formação Clássica: que resulta do modelo proposto por Kousky e Gan (1981) e que está 

associado à intensificação da crista em altos níveis e ao deslocamento de frentes frias para 

latitudes baixas.  

Formação Alta: que resulta da intensificação da Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS) o que força o surgimento de um anticiclone em altos níveis, induzindo o aparecimento 

de um VCAN à norte/noroeste de sua posição. 
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Formação Africana I: surge do fortalecimento da convecção sobre a África, cuja 

convecção faz aparecer um par de anticiclones em altos níveis sobre a parte centro-sul desse 

continente. Esses anticiclones forçam o aparecimento de um VCAN na costa oeste africana. 

Formação Africana II: deve-se ao desacoplamento de um cavado vindo da região 

sudoeste do Saara, que ao se desprender do seu escoamento de origem, ganha força e 

movimenta-se para oeste, influenciando o extremo leste do NEB. 

Paixão (1999) frisou ainda, que em alguns casos, mais de um desses modelos de 

formação estavam presentes, sendo os vórtices nessa situação classificados como mistos. Em 

termos percentuais aproximadamente 46% formaram-se pelo mecanismo clássico, enquanto, 

que os demais respondem 54%, para cada um dos três mecanismos (PAIXÃO; GANDU, 2000) 

´Fazendo uso da equação primitiva da instabilidade barotrópica, Mishra, Rao e Gan 

(2001) analisaram os períodos antes e depois da formação do vórtice e reafirmaram que a 

instabilidade barotrópica da zona de cisalhamento parece excitar o VCAN observado na 

vizinhança do NEB. A partir dos resultados obtidos nesse estudo e em outros trabalhos, Mishra 

e Rao (2001) e Mishra, Rao e Gan (2001) encontraram um possível cenário para a formação 

dos vórtices ciclônicos, ou seja, em um curto espaço de tempo de dois a três dias, antes da 

formação do vórtice, uma forte zona de cisalhamento latitudinal se desenvolve na região da alta 

troposfera entre a AB e o cavado do Atlântico Sul. 

O balanço de energia dos VCANs no Oceano Atlântico Norte foi analisado 

quantitativamente por Frank (1970). Ele mostrou que os ciclones no HN são mantidos pela 

circulação térmica direta através da conversão de energia potencial disponível em energia 

cinética. Kelley e Mock (1982) também encontraram estes resultados para o Oceano Atlântico 

Tropical e concluíram que o resfriamento radiativo no centro do VCAN provoca a ocorrência 

de movimento descendente mantendo a anomalia de temperatura fria e anomalia de umidade 

seca. Por outro lado, o aquecimento convectivo na periferia do VCAN proporciona movimento 

ascendente de ar quente e úmido. A manutenção é feita através da conversão de energia 

potencial em cinética, de forma que, o gradiente horizontal do vórtice pode ser mantido pela 

perda radiativa no centro do vórtice liberando calor latente em sua periferia. 

Rao e Bonatti (1987), na tentativa de encontrar os mecanismos que acreditavam ser 

importantes na geração dos vórtices de alta troposfera, investigaram a ocorrência de 

instabilidade relacionada a esses sistemas, dando ênfase a energética dos VCANs. Eles 

perceberam que em algumas situações a energia cinética zonal foi convertida em cinética da 

perturbação, concluindo que nessas situações ocorria um aumento da instabilidade barotrópica. 
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Por outro lado, a taxa de crescimento para as ondas instáveis foi muito baixa, sugerindo que a 

instabilidade barotrópica não seria um mecanismo importante na geração dos vórtices 

ciclônicos. Eles sugeriram assim a importância de outros processos, como a liberação de calor 

latente de condensação e variação diurna na intensidade do anticiclone sobre o continente sul-

americano.  

Mishra, Rao e Gan (2001) sugerem que a instabilidade barotrópica do escoamento pode 

ser um possível mecanismo de formação do VCAN e de manutenção. Os autores notaram que 

as conversões barotrópica (energia cinética zonal convertida em energia cinética de 

perturbação) e de energia potencial disponível da perturbação em energia cinética manteve o 

VCAN. No entanto, a barotrópica apresentou predominância sobre a baroclínica. Foi verificado 

que a convenção de energia barotrópica ocorreu devido ao transporte de momento para sul 

(norte) de valores maiores de u (vento zonal) para valores menores de v (vento meridional). 

Barbosa (2006) estudando a correlação entre a precipitação no NEB e os VCANs 

verificou a existência da intrusão de vorticidade potencial isentrópica sobre o Atlântico Sul de 

1980 a 1998 e que isso favorecia a formação dos vórtices. No entanto Rao et al. (2007) 

mostraram a existência de uma correlação negativa entre a precipitação sobre o NEB e as 

variações de intrusão de alta vorticidade potencial (VP) para o período de novembro à março 

de 1980 a 1998. Segundo esses mesmos autores, o mecanismo físico para essas variações é que 

os ventos equatoriais de oeste mais intensos atuaram como um “duto” acompanhando maiores 

intrusões de VP, favorecendo assim a formação de um vórtice ciclônico anômalo, que gera 

convergência na alta troposfera e divergência nos baixos níveis, isto inibe a formação de 

convecção e precipitação. 

 

2.3.2 Influência dos VCANs no regime de precipitação do NEB 

A nebulosidade associada à presença dos VCANs é decorrente de uma forte convecção 

adiante da direção do movimento do vórtice. Tal nebulosidade está associada a intensos 

períodos de chuva em sua periferia (Figura 2.3). Nos vórtices estacionários a convecção envolve 

praticamente todo o centro, onde eventualmente podem ser observadas formações de 

Cumulonimbos na parte inferior do VCAN. Quando esses Cumulonimbos (Cbs) atingem o 

continente se intensificam devido às águas mais quentes próximas à costa. Geralmente, os Cbs 

têm uma tendência de se moverem de leste para oeste, atingindo o Nordeste do Brasil e 

causando chuvas sobre o norte e leste da região do VCAN (KOUSKY; GAN, 1981). 
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Kousky e Gan (1981) mostraram que a nebulosidade associada aos VCANs foi 

geralmente maior na direção em que estes se deslocam e que muitas vezes a nebulosidade a ele 

associada se unia a de uma frente fria em superfície, formando uma configuração do tipo “S”. 

Kousky e Gan (1981) e Gan (1983) observaram que os VCANs ao penetrarem no continente, 

atingindo o Nordeste, induziam à ocorrência de chuvas na costa norte do NEB, sobre os Estados 

do Piauí e oeste de Pernambuco, no entanto, mantendo céu sem nebulosidade sobre a Bahia. 

 

Figura 2.3 – Ilustração da nebulosidade associada aos VCANs durante o seu deslocamento e 

penetração de uma frente fria. FONTE: KOUSKY E GAN (1981). 

 

Barbosa (2006) em seu estudo de correlação entre a precipitação do NEB com os 

VCANs destacou a influência da borda dos VCAN, durante os sete verões (Dez-Jan-Fev-Mar) 

dos anos 1994 a 2001, sobre a qualidade das chuvas em determinadas áreas denominadas de 

alvo. Seus resultados mostraram que quando o sistema esteve muito longe (distância do centro 

a área alvo maior que 2000 km) o efeito da borda era reduzido, já quando a distância entre o 

centro do VCAN e a área alvo variou entre 1000 e 2000 km havia assim um aumento na 

freqüência de chuvas moderadas e fortes. Através de análises estatísticas de três casos 

selecionados do período, Silva (2005) verificou que quando a borda oeste do VCAN está 

próxima ou sobre uma sub-região do interior do NEB, a precipitação apresentou um aumento. 

Silva (2005) ainda mostrou, através da identificação da região de atuação dos VCANs, 

utilizando a distribuição espacial da ocorrência de vorticidade ciclônica sobre o NEB e oceano 

adjacente, que a região em estudo era influenciada pelas atividades convectivas e de subsidência 

associada aos VCANs e aos Cavados de Ar Superior (CAS). Nesses resultados de Silva(2005) 

há um estudo estatístico sobre a influência do centro do VCAN ou presença dos cavados do 

Atlântico Sul na inibição de chuva em três áreas alvos sobre o NEB, o qual mostrou que o 

período seco e chuvoso está associado com o posicionamento do VCAN. Por sua vez, a 

interação entre o VCAN e outros sistemas meteorológicos, por exemplo, a ZCIT, Alta da 

Bolívia (AB) e Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), tende a intensificar a 

convecção dentro do vórtice e modificar o seu deslocamento.  
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2.4 MODELOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS: CLIMA ATUAL E CENÁRIOS 

FUTUROS. 

2.4.1 Caracterização do CMIP5.  

Através de uma reunião, realizada em setembro de 2008, envolvendo 20 grupos em 

modelagem climática de todo mundo, eles concordaram em promover um novo conjunto de 

experimentos de modelos climáticos. Estas experiências constituem a quinta fase do Coupled 

Model Intercomparison Project (CMIP5).  O CMIP5, nomeadamente, prestará um contexto de 

multi-modelo para: i) avaliar os mecanismos responsáveis por diferentes modelos a entender os 

feedbacks associados com o ciclo do carbono e com nuvens; ii) examinar “previsibilidade do 

clima” e explorar as capacidades de previsão de sistemas em escalas de tempo decadal e geral; 

iii) determinar por que modelos similares produzem uma gama de respostas. O conjunto de 

simulações históricas e paleoclimática e o conjunto expandido de saídas de modelos utilizados 

pelo CMIP5 promete oferecer novas oportunidades para uma avaliação mais detalhada sobre as 

projeções climáticas no mundo. 

O CMIP5 tem como base o sucesso das fases anteriores do CMIP (MEEHL et al. 2000, 

2005 apud TAYLOR et al., 2012). Na fase 3, com o CMIP3, foram realizados experimentos 

com um conjunto de multi-modelos fornecendo conteúdo para centenas de artigos revisados 

por especialistas, e dando os subsídios necessários para a elaboração do IPCC AR4, Relatório 

do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Na Tabela 2.1 são listados os modelos 

do CMIP3/AR4, os países onde foram realizados os experimentos e alguns detalhes desses 

experimentos (SALES, 2011). Durante a fase 4 do CMIP5, simulações adicionais foram 

realizadas para separar as influências antrópicas e naturais do clima do século XX (MEEHL et 

al., 2007 apud TAYLOR et al., 2012).  

Um salto importante e mais significativo na modelagem climática nos últimos 20 anos 

foi à substituição dos modelos com a componente oceânica simplificada pelo acoplamento dos 

modelos oceano-atmosfera (com mais níveis verticais nos oceanos). Embora as componentes 

terrestre e oceânica tenham sido objeto de melhorias altamente significativas, esse avanço tem 

levado a modificações profundas nos padrões das mudanças climáticas simuladas, e presente 

nos relatórios atuais do IPCC, principalmente em regiões oceânicas. Devido a esse avanço, 

criou-se a possibilidade de explorar transientes climáticos o que constituiu um passo importante 

na direção do desenvolvimento de modelos que incluíssem representações explícitas de ciclos 

químicos e biogeoquímicos, como também outros sistemas do clima, os chamados de “modelos 

do sistema terrestre” (ESM- Earth System Models) (LE TREUT et al., 2007). 
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Os ESMs evoluíram e, provavelmente, são dominantes entres os modelos contribuintes 

para o CMIP5/AR5. Pode-se ter como exemplo, a evolução da modelagem climática acoplada, 

onde se verifica que o número de ESMs dentre os modelos do CMPI3/AR4 ainda era muito 

restrito (Tabela 2.1), ao passo que, até o presente o momento, esse tipo de modelo já constitui 

uma fração significativa dentre aqueles cujos dados já foram submetidos para o CMPI5 (Tabela 

2.2) (SALES, 2011).  
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Tabela 2.1 - Modelos do CMIP3/AR4. 

 
Fonte: SALES (2011). 
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Tabela 2.2 - Modelos do CMIP5/AR5 com dados disponíveis até final de outubro de 2011.  

 
Fonte : TAYLOR et al., 2012. 

 

Entre os modelos utilizados no projeto CMIP5, oito tem alta resolução (menos de dois 

graus de latitude e longitude), que são: CNRM-CM5; CSIRO-MK3-6-0; HadGEM2-CC; 

HadGEM2-ES; MIROC5; MIROC4h; MPI-ESM-LR; MRI-CGCM3. 

Os cenários criados para nortear a elaboração do AR5 são chamados de RCPs 

(Representative Concentration Pathways) e estão sendo usados como entrada para modelagem 

climática e para a modelagem da química atmosférica. Os RCPs recebem seus nomes de acordo 

com os níveis das forçantes radiativas que representam, por exemplo, RCP-X implica em um 

cenário cuja forçante radiativa de estabilização ou de pico no final do século XXI corresponde 

a X W.m-2 (TAYLOR et al., 2012), conforme demonstra a Figura 2.4. Para o IPCC-AR5 os 

cenários foram: RCP8.5, RCP6, RCP4.5 e RCP3-PD. 
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Figura 2.4 – Cenários do IPCC-AR5 e forçante radiativa antropogênica global para cada uma 

delas - Fonte: http://www.pik-potsdam.de/~mmalte/rcps/. 

 

Os experimentos realizados no CMIP5 são disponibilizados na internet. Eles utilizam a 

seguinte nomenclatura para a codificação das configurações das simulações realizadas: 

“rxiypz”. O “r” representa o número de realizações ou rodadas, “i” representa as diferentes 

inicializações com implicações físicas e o “p” são as perturbações na física para cada um dos 

modelos simulados (SILVEIRA et al., 2013). Nesse trabalho, os 13 modelos utilizados foram 

da configuração r1i1p1. 

A Tabela 2.3, apresenta o detalhamento de 13 modelos do CMIP5 estudados por Sales 

(2011), que foram utilizados nessa Tese. Além do País, nome da Instituição responsável pelo 

modelo e resolução, esta apresenta um resumo das características dos principais experimentos 

realizados em cada modelo e a frequência dos dados disponibilizados. 
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Tabela 2.3 – Modelos do CMIP5 utilizados neste estudo. 

N° MODELO PAÍS NOME/INSTITUIÇAO RESOLUÇÃO 
CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS 

PRINCIPAIS EXPERIMENTOS RODADAS FREQUÊNCIA 

01 CanESM2 Canadá 
Canadian Earth System Model  

Second Generation 
2,8° x 2,8° 

historical; historicalExt; 

historicalGHG; historicalMisc; 

historicalNat; rcp2.6; rcp4.5; rcp8.5 

10 Rodadas; 2 

Inicializações ; 7 

Pertubações 

6hr ; day ; fx; 
mon; yr 

02 CNRM-CM5 França 

Centre National de Recherches 

Meteorologiques – Coupled 

Model5 

~ 1,5° x ~ 1,5° 

historical; historicalExt; 

historicalGHG; historicalMisc; 

historicalNat; rcp2.6; rcp4.5; rcp8.5 

10 Rodadas; 2 

Inicializações ; 2 

Pertubações 

3hr; 6hr; day ; fx; 
mon; subhr; yr 

03 
CSIRO-MK3-

6-0 
Austrália 

Commonwealth Scientific and 

Industrial Research 

Organization – Mark 3.6.0 

1,8° x 1,8° 

historical; historicalGHG; 

historicalMisc; historicalNat; rcp2.6; 

rcp4.5; rcp6.0, rcp8.5 

10 Rodadas; 2 

Inicializações ; 7 

Pertubações 

6hr; day;fx; mon. 

 

04 HadCM3 
Reino 

Unido 

Hadley Center Coupled  Model  

Version 3 
3,75° x ~ 2,5° 

historical; decadal 1960-2009; 

rcp4.5 

10 Rodadas; 4 

Inicializações ; 2 

Pertubações 

day;fx; mon. 

05 HadGEM2-CC 
Reino 

Unido 

Hadley Center Global 

Environmental Model Version 2 

_ Carbon Cycle (include) 

1,8° x 1,2° historical; rcp4.5;rcp8.5 

4 Rodadas; 2 

Inicializações ; 2 

Pertubações 

3hr; 6hr; day;fx; 

mon; yr. 

06 inmCM4 Russia 

Institute for Numerical 

Mathematics – Coupled Model 

Version 4 

2,0° x 1,5° historical; rcp4.5;rcp8.5 

2 Rodadas; 2 

Inicializações ; 2 

Pertubações 

3hr; 6hr; day;fx; 

mon; monClim; 

yr. 
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Tabela 2.3 – Modelos do CMIP5 utilizados neste estudo (Continuação).  

N° MODELO PAÍS NOME/INSTITUIÇAO RESOLUÇÃO 
CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS 

PRINCIPAIS EXPERIMENTOS RODADAS FREQUENCIA 

07 
IPSL – 

CM5A-LR 
FRANÇA 

Institute Pierre Simon Laplace – 

Coupled Model Version 5 

Atmospheric grid configuration 

- Lower Resolution 

3,7° x 1,8° 

historical; historicalGHG; 

historicalMisc; historicalNat; rcp2.6; 

rcp4.5; rcp6.0, rcp8.5 

9 Rodadas; 2 

Inicializações ; 5 

Pertubações 

6hr; day;mon; 

subhr. 

08 MIROC4h JAPÃO 

Model for interdisciplinary 

Research on Climate Version 4 - 

High resolution 

0,5° x 0,5° 

Decadal 1960,1965,1970, 1975, 

1980,1985,1990, 1995, 2000,2005; 

historical; rcp4.5 

7 Rodadas; 2 

Inicializações ; 2 

Pertubações 

3hr; 6hr; day;fx; 

mon; monClim. 

09 MIROC5 JAPÃO 
Model for interdisciplinary 

Research on Climate Version 5 
~1,5° x ~1,5° 

Decadal 1959-2010; historical; 

rcp2.6; rcp4.5; rcp6.0, rcp8.5. 

13 Rodadas; 2 

Inicializações ; 2 

Pertubações 

3hr; 6hr; day;fx; 

mon; monClim. 

10 
MIROC-ESM- 

CHEM 
JAPÃO 

Model for interdisciplinary 

Research on Climate – Earth 

System Model – Chemistry 

2,8°x 2,8° 

historical; historicalGHG; 

historicalNat; rcp2.6; rcp4.5; rcp6.0, 

rcp8.5. 

2 Rodadas; 2 

Inicializações ; 2 

Pertubações 

3hr; 6hr; day;fx; 

mon; monClim; 

yr. 

11 MIROC-ESM JAPÃO 

Model for interdisciplinary 

Research on Climate – Earth 

System Model 

2,8° x 2,8° 

historical; historicalGHG; 

historicalNat; rcp2.6; rcp4.5; rcp6.0, 

rcp8.5. 

3 Rodadas; 1 

Inicialização; 1 

Pertubação 

6hr; day;mon. 

12 MPI-ESM-LR Alemanha 

Max Planck Institute-Earth 

System Model –Lower 

Resolution 

1,8° x 1,8° 

Decadal 1959-2010; 

historical; rcp2.6; rcp4.5; rcp6.0, 

rcp8.5. 

10 Rodadas; 2 

Inicializações ; 3 

Pertubações 

3hr; 6hr; day;fx; 

mon; monClim; 

subhr; yr. 
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Tabela 2.3 – Modelos do CMIP5 utilizados neste estudo (Continuação).  

N° MODELO PAÍS NOME/INSTITUIÇAO RESOLUÇÃO 
CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS 

PRINCIPAIS EXPERIMENTOS RODADAS FREQUENCIA 

13 MRI-CGCM3 Japão 

Meteorological Research 

Institute - Coupled  Global 

Climate Model Version 3 

1,8° x 2,8° 

Decadal 1960,1965,1970, 1975, 

1980,1985,1990, 1995, 

2000,2005,2010, 2011; historical; 

historicalGHG; historicalNat; 

rcp2.6; rcp4.5; rcp6.0, rcp8.5. 

24 Rodadas; 2 

Inicializações ; 3 

Pertubações 

3hr; 6hr; day;fx; 

mon; subhr. 

LEGENDAS: rcp2.6,rcp4.5,rcp6.0,rcp8.5 = Forçantes radiativas; historical = simulação histórica (1850-2005); historicalGHG = simulação histórica somente com os gases de 

efeito estufa; historicalNat = simulação histórica somente com a forçante natural; historicalMisc = simulação histórica com outras forçantes individuais ou combinações de 

forçantes; historicalExt = Extensão dos dados históricos até o ano de 2012; Decadal ano = simulação das décadas; 3hr = frequência de 3 em 3 horas por dia; 6hr = frequência 

de 6 em 6 horas por dia; day = frequência diária(média); mon = frequência mensal(média); yr= frequência anual(média); subhr = frequência menor que 1 hora; fx = tempo 

independente; monClim = média mensal climatológica. 
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A literatura apresenta uma variedade de trabalhos do CMIP5 com resultados de 

simulações em várias partes do mundo. 

Colle et al. (2012) pesquisaram as características dos ciclones extratropicais (densidade 

do trajeto, frequência da gênese, profundidade e distribuições de intensidade máxima), atuantes 

no Leste da Europa e América do Norte, no atlântico ocidental durante a estação fria. Eles 

utilizaram dados de 15 modelos usados no projeto CMIP5 para validação da simulação, durante 

dois períodos, um histórico (1979 a 2004) e três projeções futuras (2009 a 2038; 2039 a 2068 e 

2069-2098). Verificou-se que seis dos sete modelos do CMIP5, de melhores resoluções 

espaciais, foram classificados como os melhores resultados. Esses modelos apresentaram 

melhor realismo em relação a intensidade e profundidade ao longo da costa leste dos Estados 

Unidos da América (EUA). Ainda de acordo com o estudo, esses 7 modelos de melhor 

resolução foram usados para projeções futuras mostrando uma redução de 10-30% na densidade 

do trajeto e enfraquecimento dos ciclones do Atlântico ocidental, enquanto, contrariamente, há 

um aumento de 10-20% da densidade de ciclones sobre a porção oriental dos EUA, incluindo 

um aumento de intensidade de 10 a 40%. 

Zappa et al. (2012) analisaram os ciclones extratropicais para projeções sobre o 

Atlântico Norte e Europa, com investigação de 19 modelos participantes do projeto CMIP5, 

dividido em dois períodos, histórico que iniciou no ano 1976 e terminou em 2005 e projeção 

futura de 2070 a 2099.  

Nesse estudo eles utilizaram um quadro estatístico para avaliar formalmente as 

incertezas nas projeções do multi-modelo com os seguintes resultados: 1- Houve um aumento 

de ciclones na Europa central e uma diminuição do número na parte sobre o oceano perto da 

Noruega e no Mediterrâneo; 2 - Os meses junho, julho e agosto são caracterizados por uma 

evolução dessa reduçao no número de ciclones do Atlântico Norte; 3 - O número total de 

ciclones diminui em ambos períodos Dez-Jan-Fev (-4%) e Jun-Jul-Ago (-2%); 4 - Ao classificar 

os ciclones de acordo com a sua intensidade, há uma redução ligeira no número de ciclones 

ligados com ventos fortes, mas com aumento de eventos com precipitação forte. No entanto, 

em dez-jan-fev, houve um aumento no número e na intensidade dos ciclones associados com 

velocidades de vento forte que foram encontrados ao longo do Reino Unido e da Europa central. 

As incertezas dos resultados dos modelos estão presentes nesse estudo e são evidentes, de 

acordo com os autores. 
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Segundo Laprise et al. (2008), a validação de dados de saída de modelos, especialmente 

dos modelos regionais climáticos (RCMs), é dificultada por uma série de fatores. Há incertezas 

nos dados de reanálises, e a maioria, têm resolução muito baixa (mesmo as reanálises ERA-

Interim; MERRA; JRA-25 e JRA-55 que possuem resoluções mais refinadas utilizadas pelos 

modelos RCMs. Além da resolução insuficiente, seu comportamento é fortemente influenciado 

pelo modelo utilizado em regiões onde os dados são escassos, com redes de observação do 

clima. Por fim, dados de estações de tempo diferentes são recomendados para estudos de 

variabilidade de fenômenos de tempo em escala local, mas não produzem nenhuma informação 

sobre a estrutura espacial e, evidentemente, são dados de natureza bastante diferente das médias 

de grade dos modelos utilizados no projeto CMIP5. Logo, não há base de dados “perfeita” para 

a validação destes modelos, sendo importante utilizar vários métodos estatísticos e assimilação 

de dados proposto por exemplo, por Wilks (2011), para aferir a qualidade das simulações 

climáticas por eles produzidas. 

Villarini e Vecchi (2012) analisaram às possíveis alterações no Atlântico Norte tropical 

com relação às tempestades, onde seu comportamento tem um grande impacto social, e 

econômico, sendo também uma área na pesquisa científica. Os autores utilizaram modelos 

climáticos e três vias de concentração (RCPs), que representa a gama de cenários futuros 

plausíveis, produzidos nos experimentos do CMIP5. Eles avaliaram que os valores médios de 

Temperaturas da Superfície do Mar (TSM) do Atlântico Tropical, devem aumentar ao longo do 

século presente. Estes aumentos são particularmente grandes para o RCP 8.5, cenário 

pessimista, com um aumento médio da ordem de 3 a 3.5K até o final do presente século. Há 

também respostas claramente diferentes dependendo do RCP, em especial depois de 2040, onde 

os cenários se diferenciam significativamente. 

Joetzjer et al. (2012), avaliaram e compararam a precipitação sobre a Amazônia, usando 

dois conjuntos de simulações climáticas, um histórico e outro futuro das fases 3 (CMIP3) e 5 

(CMIP5). Treze modelos foram selecionados com a finalidade de discutir os potenciais nas 

melhorias da simulação do clima atual, redução do potencial nas incertezas do modelo de 

resposta ao aumento de concentrações de gases de efeito estufa, o ciclo da precipitação atual 

anual, a variabilidade e a distribuição espacial da precipitação relacionadas as TSMs. Os autores 

concluíram que há melhorias significativas a partir do CMIP5 para capturar a atual precipitação 

sobre a bacia Amazônica. O viés médio anual da seca tem sido consistentemente reduzido, a 

distribuição espacial e do ciclo sazonal de chuva é melhor simulado, bem como a variabilidade 
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inter-anual também foi melhorada, de acordo com uma melhor simulação do ENSO e das 

teleconexões TNA (Tropical Northern Atlantic Index). 

Cheng, Chiang e Zhang (2012) analizaram a Circulação Meridional do Atlântico 

(AMOC) pelos modelos pertencentes ao CMIP5, com simulações históricas (1850-2005) e 

clima futuro de 10 modelos. As simulações históricas ficaram mais próximas das observações 

do CMIP3. Todos os modelos preveem um enfraquecimento da AMOC no século 21, e o grau 

de enfraquecimento varia consideravelmente entre os modelos, dependendo do cenário.  

Mizuta (2012) utilizou 11 modelos climáticos do CMIP5,  para investigar  as mudanças 

dos  ciclones extratropicais,  durante o  inverno no Hemisfério Norte. Vários modelos indicaram 

que o número de ciclones intensos que atuam na superfície (pressão ao nível do mar abaixo de 

980hPa) crescem no  lado polar e a jusante das faixas das tempestades. A taxa de crescimento 

médio dos ciclones é  reforçada nas áreas a montante destas regiões, em especial no Pacífico 

Norte.  Em volta  destas regiões, a taxa média de crescimento é altamente correlacionada com 

o vento zonal em altos níveis, em uma escala de tempo mensal, e sua mudança prevista pode 

ser explicada em grande parte pela mudança do vento zonal. 

Ying Xu e Chong (2012) utilizaram 18 modelos globais do CMIP5 para avaliar o clima 

do século XX na China. Quando comparado com as observações, os modelos podem capturar 

as características dominantes das distribuições geográficas de temperatura e precipitação 

durante 1961-2005. As modificações temporais da temperatura, nos modelos, parecem ter um 

bom desempenho, reproduzindo com fidelidade uma tendência de aquecimento. No entanto eles 

mostram habilidades limitadas para a precipitação. Para a temperatura média regional e 

precipitação sobre toda a China, a maioria dos modelos subestimam a temperatura real e a 

precipitação é superestimada. Quanto aos desvios-padrão das simulações para os 18 modelos, 

estes são maiores para a temperatura na parte ocidental da China, enquanto que os desvios-

padrão são maiores para a precipitação no sul. 

Silveira et al. (2013) avaliaram a representação da precipitação para o período de 1901 

a 1999 de 7 modelos do CMIP5 no NEB, região Amazônica e Bacia do Prata. O estudo apontou 

como melhores modelos para o NEB, para a Bacia do Prata e para a Amazônia os modelos 

CanESM2, CNRM-CM5 e GISS-E2-R, respectivamente. Quanto aos cenários futuros para o 

NEB os maiores impactos na precipitação foram na pré-estação, porém divergindo quanto ao 

sinal de anomalia. Na Amazônia o estudo apontou redução na precipitação de 20,5 a 39,5% nos 

períodos estudados e na região do Prata não houve muitas alterações na precipitação. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

Considerou-se como área de estudo, para a detecção da presença e ausência dos VCANs, 

todo o NEB, áreas adjacentes nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Pará, e, 

áreas oceânicas do Atlântico Norte e Sul. Esta área situa-se entre as coordenadas: 20oS – 5ºN 

de latitude e 50ºW - 25oW de longitude. Além da área de estudo, foi plotada uma grade maior, 

com coordenadas 20oN – 60ºS de latitude e 100ºW - 40oE de longitude (Figura 3.1), em virtude 

de alguns VCANs apresentarem dimensões maiores que a área de estudo. Como a identificação 

dos VCANs foi visual foi necessário que se observasse a formação completa destes para que se 

identificasse a abrangência da sua influência. 

 

Figura 3.1 – Área de Estudo: O NEB e áreas adjacentes (pontilhado em vermelho).  

 

3.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para realização deste Estudo Experimental foram utilizados quatro Subestudos 

Experimentais, que representa cada um os objetivos específicos dessa Tese. 
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3.2.1. Conjunto de dados utilizados  

Para os primeiros Estudos Experimentais 1 e 2, foram utilizados dois conjuntos de dados 

com datas específicas. No entanto foi utilizada a mesma metodologia para a coleta de dados, 

contabilização dos Número de Dias de Atuação dos Vórtice Ciclônicos em Altos Níveis 

(N.D.A.VCANs), a área de estudo e os testes estatísticos utilizados para comparação entre os 

resultados dos modelos de Mudanças Climáticas do CMIP5 e os dados de reanálise 

(NCEP/NCAR/DOE).  

No Estudo Experimental 3, que correspondeu a projeção de cenários futuros para o 

período de 2015 a 2035, também foram utilizados a mesma área de estudo, o mapeamento dos 

N.D.A.VCANs feito para o MIROC4h no Estudo Experimental 2, porém como ferramenta de 

comparação foi utilizada os desvios entre a série climatológica de 31 anos (1975-2005) e do 

período de cenários futuros (2015-2035) do MIROC4h.  

No Estudo Experimental 4, analisou-se a contribuição dos VCANs na precipitação do 

NEB. Para isso foi utilizando o mapeamento dos dias de atuação de VCANs realizado no Estudo 

Experimental 2, como mecanismo de filtragem para a soma da precipitação dos dias onde 

ocorreram VCANs. 

Todos as quantificações dos 4 Estudos Experimentais, como os dados coletados e 

gerados no GrADS e os processos estatísticos, foram realizados no Laboratório de Meteorologia 

da EMPARN com suporte da rede e sistema computacional da instituição, o que correspondeu 

ao todo a um período de mais de 2 anos de trabalho. 

 

3.2.1.1 Estudo Experimental 1 

Neste estudo foram usados os seguintes conjuntos de dados:  

(a) Dados diários oriundos dos modelos do CMIP5: HadCM3, HadGem2-CC, CNRM-CM5, 

MIROC5, CSIRO-MK3-6-0, CanESM2, inmCM4, MIROC-ESM-CHEM, MPI-ESM-LR, 

MRI-CGCM3, MIROC4h, MIROC-ESM e IPSL-CM5A-LR; com frequência temporal de 

6 horas e nível padrão de 250 hPa. As variáveis meteorológicas utilizadas foram 

componentes zonal (U) e meridional (V) do vento, correspondentes ao período de 1995 a 

1999, e com a área de estudo limitada entre 20oS – 5ºN de latitude e 50ºW - 25oW de 

longitude.  

(b) Dados NCEP-DOE Reanálise 2, fornecidos pelo NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, 

Colorado, USA (http://www.esrl.noaa.gov/psd/) (KANAMITSU et al., 2002) com 
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resolução espacial de 2,5° de latitude por 2,5° de longitude, mesmas variáveis, frequência 

temporal, nível e área de estudo igual aos dos modelos do CMIP5. 

Os dados dos 13 modelos do CMIP5 nesse estudo foram obtidos no site 

http://pcmdi9.llnl.gov/esgf-web-fe, totalizando 993,31 horas de download, ou seja 41,38 dias 

(Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 – Detalhamento do download dos dados dos Modelos do CMIP5 analisados neste estudo 

Modelo 

Quantidade de 

Arquivo de 

Dados 

Tamanho (GB) 
Tempo de Download 

(Horas) 

CanESM2 2 1,78 7,4 

CNRM-CM5 2 3,56 11,32 

CSIRO-MK3-6-0 2 2,00 24,88 

HadCM3 2 3,12 4,63 

HadGEM2-CC 2 2,96 31,79 

inmCM4 2 2,34 29,31 

IPSL-CM5A-LR 2 9,40 57,44 

MIROC4h 10 11,2 330,06 

MIROC5 2 7,12 113,76 

MIROC-ESM-CHEM 2 2,86 21,30 

MIROC-ESM 2 2,86 67,60 

MPI-ESM-LR 10 3,80 178,69 

MRI-CGCM3 10 5,60 115,13 

TOTAIS 50 58,60 993,31 

Total (Dias) 41,38 

 

Após os dados serem baixados eles foram processados através de scripts rodados no 

software Grid Analysis and Display System (GrADS), para a geração dos campos de 

vorticidade relativa ζ = ���
� − ��

���  com limiar de ζ < -2,5x10-5s-1 em 250 hPa.  Esse limiar foi 

obtido por SILVA (2005) a partir de uma filtragem de vários limiares cujo valor foi o que 

apresentou a melhor distribuição de frequência na representação de sistemas ciclônicos no NEB 

e áreas adjacentes (Figura 3.2). 

Os campos gerados no GrADS foram analisados e contabilizado o Número de Dias de 

Atuação de VCANs (N.D.A.VCANs) considerando o limiar acima, tanto para os dados dos 

Modelos do CMIP5 quanto para os dados de Reanálise. 
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Figura 3.2 – Distribuição espacial do número de dias com ζ < -2,5x10-5s-1 para o período (dez a mar) de 1994 a 

2001. Fonte: SILVA, 2005. 

 

3.2.1.2 Estudo Experimental 2 

Para a realização deste estudo foram usados os seguintes conjuntos de dados:  

(a) Dados diários oriundos do modelo MIROC4h com frequência temporal de 6 horas e 

nível padrão de 250 hPa. As variáveis meteorológicas utilizadas foram componentes 

zonal (U) e meridional (V) do vento, correspondentes ao período de 1975 a 2005, e com 

a área de estudo limitada entre 20oS – 5ºN de latitude e 50ºW - 25oW de longitude. Este 

período de 1975-2005, ou seja, de 31 anos, foi selecionado com o intuito de se estudar 

a climatologia dos VCANs. 

(b) Dados NCEP-DOE Reanálise 2, fornecidos pelo NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, 

Colorado, USA (http://www.esrl.noaa.gov/psd/) (KANAMITSU et al., 2002), com 

resolução espacial de 2,5° de latitude por 2,5° de longitude e frequência temporal (1979-

2005). As variáveis meteorológicas utilizadas, o nível e área de estudo foram iguais aos 

do modelo MIROC4h. 

Como os dados NCEP-DOE Reanálise 2 não cobriam o período de 1975 a 1978 optou-se 

em completar a série, sem prejuízo a pesquisa, com os dados NCEP/NCAR Reanálise 1, uma 

vez que o conjunto de dados NCEP-DOE Reanálise 2 é uma versão mais aprimorada dos dados 

NCEP/NCAR Reanálise 1, onde há correção de erros e uma atualização da parametrização dos 

processos físicos da atmosfera (NOAA, 2014). 
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Após os dados serem baixados foram processados através de scripts rodados no software 

GrADS, para a geração dos campos de vorticidade com limiar de ζ < -2,5x10-5s-1 em 250 hPa 

(SILVA, 2005).  

Neste Estudo Experimental também foram contabilizados os N.D.A.VCANs, tanto para 

os dados do Modelo MIROC4h quanto para os dados de Reanálise. 

 

3.2.1.3 Estudo Experimental 3 

Para a realização do Estudo Experimental 3 foram usados os dados diários oriundos do 

modelo MIROC4h com frequência temporal de 6 horas e nível padrão de 250 hPa. As variáveis 

meteorológicas utilizadas foram componentes zonal (U) e meridional (V) do vento, 

correspondentes ao período de 2015 a 2035 (21 anos), e com a área de estudo limitada entre 

20oS – 5ºN de latitude e 50ºW - 25oW de longitude. 

Os dados após serem baixados também foram processados através de scripts rodados no 

software GrADS, para a geração dos campos de vorticidade com limiar de ζ < -2,5x10-5s-1 em 

250 hPa e foram contabilizados os N.D.A.VCANs para o período em estudo (2015-2035). 

Nessa fase foram utilizados os dados da série do MIROC4h referente ao período de 1975-

2005 (31 anos), que foram processados no Estudo Experimental 2, como referencial 

climatológico para o cálculo dos desvios. 

 

3.2.1.4 Estudo Experimental 4 

Para esse estudo cujo objetivo era avaliar a contribuição dos VCANs na precipitação do 

NEB foi utilizada a divisão proposta por Marques et al. (1983) (Figura 3.3), que divide o NEB 

em três sub-regiões de acordo com o seu regime de precipitação. A primeira sub-região 

denomina-se Norte do Nordeste (NNE), cujo período chuvoso está concentrado entre os meses 

de fevereiro a maio, com precipitação máxima no mês de março (MARQUES et al., 1983; 

MOLION; BERNARDO, 2002). A segunda denomina-se Sul do Nordeste (SNE), com período 

chuvoso concentrado entre os meses novembro a fevereiro e precipitação máxima no mês de 

dezembro (MARQUES et al., 1983; MOLION; BERNARDO, 2002). E o Leste do Nordeste 

(LNE) com período chuvoso concentrado entre os meses de abril a julho, com precipitação 

máxima no mês de maio (MARQUES et al., 1983; MOLION; BERNARDO, 2002). 
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Figura 3.3 - Divisão do NEB por sub-regiões de acordo com o 

principal período chuvoso. Fonte: Adaptado de Marques et al., 1983) 

 

A Figura 3.4 mostra a distribuição espacial das estações pluviométricas do INMET que 

foram utilizadas neste trabalho de acordo com a subdivisão proposta por Marques et al., (1983). 

No NNE foram utilizadas 49 estações indicadas pelos pontos na cor amarela, no SNE foram 

utilizadas 14 estações indicadas pelos pontos na cor azul e no LNE foram utilizadas 23 estações 

indicadas na cor vermelha.  

 
Figura 3.4 - Distribuição Geográfica das estações pluviométricas utilizadas na tese.  
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Foram considerados nesta fase dados de precipitação diária dos meses de outubro, 

novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março do período de 1975 a 2005, totalizados por 

períodos (p1, p2, ..., p30), indexados conforme Tabela 3.2, abaixo, sob duas condições de 

totalização. Na primeira considerando-se todos os dias dos períodos e na segunda considerando-

se somente os dias de atuação de VCANs mapeados nos Estudos Experimentais 1 e 2 desta tese. 

Tabela 3.2 – Descrição dos períodos de precipitação totalizados 

Nomeclatura Período a que se refere 

p1 01/10/1975 a 31/03/1976 

p2 01/10/1976 a 31/03/1977 

p3 01/10/1977 a 31/03/1978 

... ... 

p29 01/10/2003 a 31/03/2004 

p30 01/10/2004 a 31/03/2005 

 

As tabelas 3.3, 3.4 e 3.5 apresentam a descrição e a localização das estações do INMET 

utilizadas neste trabalho.  

Tabela 3.3 – Descrição, localização e número máximo de anos considerados para cálculo das médias de 
precipitação das estações pluviométricas do NNE utilizados no estudo  

Estação - Estado (Código OMM) Latitude Longitude Número 
Máximo 
de Anos 

JACOBINA - BA (OMM: 83186) -11,18 -40,46 20 

MONTE SANTO - BA (OMM: 83090) -10,43 -39,29 21 

MORRO DO CHAPEU - BA (OMM: 83184) -11,21 -41,21 20 

PAULO AFONSO - BA (OMM: 82986) -9,36 -38,21 21 

REMANSO - BA (OMM: 82979) -9,63 -42,1 20 

SENHOR DO BONFIM - BA (OMM: 83088) -10,46 -40,18 18 

CAMPOS SALES - CE (OMM: 82777) -7 -40,38 21 

BARBALHA - CE (OMM: 82784) -7,31 -39,3 22 

CRATEUS - CE (OMM: 82583) -5,16 -40,66 19 

FORTALEZA - CE (OMM: 82397) -3,81 -38,53 21 

GUARAMIRANGA - CE (OMM: 82487) -4,28 -39 21 

IGUATU - CE (OMM: 82686) -6,36 -39,29 18 

JAGUARUANA - CE (OMM: 82493) -4,78 -37,76 20 

MORADA NOVA - CE (OMM: 82588) -5,11 -38,36 26 

QUIXERAMOBIM - CE (OMM: 82586) -5,16 -39,28 20 

SOBRAL - CE (OMM: 82392) -3,73 -40,33 21 

BARRA DO CORDA - MA (OMM: 82571) -5,5 -45,23 30 
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Tabela 3.3 – Descrição, localização e número máximo de anos considerados para cálculo das médias de 
precipitação das estações pluviométricas do NNE utilizados no estudo (Continuação) 

Estação - Estado (Código OMM) Latitude Longitude Número 
Máximo 
de Anos 

IMPERATRIZ - MA (OMM: 82564) -5,53 -47,48 28 

BACABAL - MA (OMM: 82460) -4,21 -44,76 29 

BALSAS - MA (OMM: 82768) -7,53 -46,03 29 

CAXIAS - MA (OMM: 82476) -4,86 -43,35 20 

CHAPADINHA - MA (OMM: 82382) -3,73 -43,35 29 

COLINAS - MA (OMM: 82676) -6,03 -44,25 29 

SAO LUIS - MA (OMM: 82280) -2,53 -44,21 30 

TURIACU - MA (OMM: 82198) -1,56 -45,36 20 

ZE DOCA - MA (OMM: 82376) -3,26 -45,65 30 

MONTEIRO - PB (OMM: 82792) -7,88 -37,06 22 

PATOS - PB (OMM: 82791) -7,01 -37,26 20 

SAO GONCALO - PB (OMM: 82689) -6,75 -38,21 22 

TRIUNFO - PE (OMM: 82789) -7,81 -38,11 22 

ARCOVERDE - PE (OMM: 82890) -8,41 -37,08 26 

CABROBO - PE (OMM: 82886) -8,51 -39,33 22 

OURICURI - PE (OMM: 82753) -7,9 -40,04 22 

PETROLINA - PE (OMM: 82983) -9,38 -40,48 24 

BOM JESUS DO PIAUI - PI (OMM: 82975) -9,1 -44,11 28 

CARACOL - PI (OMM: 82976) -9,28 -43,33 20 

ESPERANTINA - PI (OMM: 82298) -3,9 -42,25 19 

FLORIANO - PI (OMM: 82678) -6,76 -43,01 21 

PARNAIBA - PI (OMM: 82287) -3,08 -41,76 21 

PAULISTANA - PI (OMM: 82882) -8,13 -41,13 22 

PICOS - PI (OMM: 82780) -7,03 -41,48 22 

PIRIPIRI - PI (OMM: 82480) -4,26 -41,78 19 

SAO JOAO DO PIAUI - PI (OMM: 82879) -8,35 -42,25 21 

TERESINA - PI (OMM: 82578) -5,08 -42,81 19 

VALE DO GURGUEIA C. CASTRO – PI (OMM: 82870) -8,41 -43,71 18 

APODI - RN (OMM: 82590) -5,61 -37,81 20 

CRUZETA - RN (OMM: 82693) -6,43 -36,58 27 

FLORANIA - RN (OMM: 82691) -6,11 -36,81 22 

MACAU - RN (OMM: 82594) -5,15 -36,57 19 

 

 



55 

 

 

 

Tabela 3.4 – Descrição, localização e número máximo de anos considerados para cálculo das médias de 
precipitação das estações pluviométricas do SNE utilizados no estudo. 

Estação - Estado (Código OMM) Latitude Longitude Número 
Máximo de 

Anos 
BARRA - BA (OMM: 83179) -11,08 -43,16 21 

BARREIRAS - BA (OMM: 83236) -12,15 -45,00 22 

BOM JESUS DA LAPA - BA (OMM: 83288) -13,26 -43,41 23 

CAETITE - BA (OMM: 83339) -14,06 -42,48 20 

CARAVELAS - BA (OMM: 83498) -17,73 -39,25 20 

CARINHANHA - BA (OMM: 83408) -14,28 -43,76 19 

CORRENTINA - BA (OMM: 83286) -13,33 -44,61 18 

GUARATINGA – BA (OMM: 83446) -16,73 -39,54 20 

IRECE - BA (OMM: 83182) -11,3 -41,86 20 

LENCOIS - BA (OMM: 83242) -12,56 -41,38 22 

STa.  R. DE CASSIA IBIPETUBA-BA (OMM: 83076) -11,01 -44,51 20 

VITORIA DA CONQUISTA - BA (OMM: 83344) -14,88 -40,79 21 

ALTO PARNAIBA - MA (OMM: 82970) -9,1 -45,93 28 

CAROLINA - MA (OMM: 82765) -7,33 -47,46 30 

 

Tabela 3.5 Descrição, localização e número máximo de anos considerados para cálculo das médias de 
precipitação das estações pluviométricas do LNE utilizados no estudo. 

Estação - Estado (Código OMM) Latitude Longitude Número 
Máximo de 

Anos 
MACEIO - AL (OMM: 82994) -9,66 -35,7 23 

AGUA BRANCA - AL (OMM: 82989) -9,28 -37,9 22 

PALMEIRA DOS INDIOS - AL (OMM: 82992) -9,44 -36,7 22 

PAO DE ACUCAR - AL (OMM: 82990) -9,75 -37,43 19 

PORTO DE PEDRAS - AL (OMM: 82996) -9,18 -35,43 22 

ALAGOINHAS - BA (OMM: 83249) -12,14 -38,42 23 

CANAVIEIRAS - BA (OMM: 83398) -15,66 -38,95 22 

CIPO - BA (OMM: 83192) -11,08 -38,51 22 

CRUZ DAS ALMAS - BA (OMM: 83222) -12,66 -39,08 22 

ITABERABA - BA (OMM: 83244) -12,51 -40,28 23 

ITIRUCU  JAGUAQUARA  - BA (OMM: 83295) -13,35 -40,11 23 

SALVADOR ONDINA  - BA (OMM: 83229) -13,01 -38,53 26 

SERRINHA - BA (OMM: 83190) -11,63 -38,96 22 

CAMPINA GRANDE - PB (OMM: 82795) -7,22 -35,88 23 

JOAO PESSOA - PB (OMM: 82798) -7,1 -34,86 30 

GARANHUNS - PE (OMM: 82893) -8,88 -36,51 28 

RECIFE CURADO - PE (OMM: 82900) -8,05 -34,95 30 
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Tabela 3.5 Descrição, localização e número máximo de anos considerados para cálculo das médias de 
precipitação das estações pluviométricas do LNE utilizados no estudo (Continuação). 

Estação - Estado (Código OMM) Latitude Longitude Número 
Máximo de 

Anos 
SURUBIM - PE (OMM: 82797) -7,83 -35,71 24 

CEARA MIRIM - RN (OMM: 82596) -5,65 -35,65 22 

NATAL - RN (OMM: 82598) -5,91 -35,2 22 

ARACAJU - SE (OMM: 83096) -10,95 -37,04 25 

ITABAIANINHA - SE (OMM: 83195) -11,11 -37,81 23 

PROPRIA - SE (OMM: 83097) -10,21 -36,84 22 

 

Em função do número de falhas nos dados das estações utilizadas para as diferentes sub-

regiões optou-se, para o cálculo das médias dessas referidas sub-regiões, considerar somente os 

períodos onde não ocorreram a ausência destes dados de outubro a março. Isto implicou em 

uma variação de anos com mínimo de 18 e máximo de 30 anos, detalhadas na última coluna 

das Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5. 

Foi também quantificado as variáveis N.D.A.VCANs com chuvas (DC) e o 

N.D.A.VCANs sem chuva (DSC) em função dos dados NCEP-DOE Reanálise 2, com o 

objetivo de se estudar se os VCANs provocam mais precipitação ou inibem chuvas na região. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA QUANTIFICAR VCANs NOS MODELOS DO CMIP5 

E DO NCEP/NCAR/DOE 

O procedimento utilizado para quantificar os N.D.A.VCANs foi a ANÁLISE VISUAL 

SUBJETIVA dos campos de vento e vorticidade relativa com limiar de ζ < -2,5x10-5s-1 em 250 

hPa.  

Este procedimento consistiu na identificação da ocorrência de sinais de VCANs nos 

campos de ventos gerados no GrADs, dia a dia, para cada mês, tanto para os modelos de 

mudanças climáticas do CMIP5 como para os dados de reanálise (NCEP/NCAR/DOE) (Figura 

3.5). Adotou-se como convenção de sinal de VCAN na área de estudo a presença de vorticidade 

de circulação fechada sobre o NEB e áreas adjacentes. 
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(a) (b) 

FIGURA 3.5 – Exemplo de campos de ventos gerados no GrADs do modelo Miroc4h (A) e da reanálise 2 

(NCEP/NCAR/DOE) (B). 

 

O procedimento para quantificar os N.D.A.VCANs foi realizado nos Estudos 

Experimentais 1, 2 e 3 desta Tese. No Estudo Experimental 4 este procedimento não foi 

necessário, porém, foram utilizados os resultados provenientes do Estudo Experimental 1 e 2.  

 

3.4 MÉTODOS E ÍNDICES ESTATÍSTICOS UTILIZADOS PARA OS ESTUDOS 

EXPERIMENTAIS AVALIATIVOS DA ATUAÇÃO DOS VCANs E DA 

PRECIPITAÇÃO NO NEB 

  

3.4.1 Métodos e Índices Estatísticos utilizados para avaliar o desempenho dos modelos do 

CMIP5 em comparação com os dados de Reanálise nos Estudos Experimentais 1 e 2. 

Os estudos estatísticos realizados nos Experimentos 1 e 2 foram para indicar a existência 

de diferenças ou similaridades entre os modelos de mudanças climáticas (CMIP5) e os dados 

de Reanálise. Dois tipos de comparações foram realizadas no estudo da atuação dos VCANs 

nos modelos do CMIP5 e de Reanálise: A primeira comparação, realizada no Estudo 

Experimental 1, para determinar o modelo de mudança climática do CMIP5 que expressa com 

melhor precisão ou desempenho a presença dos VCANs no NEB, e a segunda, no Estudo 

Experimental 2, onde se avaliou a eficiência do melhor modelo do CMIP5 comparando com os 

dados de Reanálise, para o período de 31 anos (1975-2005). 
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Para isto foram aplicadas duas abordagens estatísticas. A primeira onde se avaliou a 

correlação, o erro, a eficiência e desempenho do quantitativo mensal do N.D.A.VCANs para os 

períodos de 1995-1999 (Estudo Experimental 1) e de 1975-2005 (Estudo Experimental 2). E a 

segunda abordagem onde se analisou o nível de acertos e erros, dentro do mês, dos dias de 

atuação dos VCANs. 

Na primeira abordagem as avaliações se iniciaram com o cálculo das correlações de 

Pearson, Spearman e Kendall (WILKS, 2011), a Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio 

(RMSE), a Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio Normalizada (NRMSE), o Índice de 

Eficiência de Nash-Sutcliff (NSE), o Índice de Concordância de Willmott (d) e o Índice de 

Eficiência de Kling-Gupta (KGE). Para o cálculo desses índices utilizou-se o quantitativo 

mensal dos N.D.A.VCANs, nos períodos correspondentes aos Estudos Experimentais 1 e 2. 

Optou-se para o cálculo da correlação, por utilizar, além do método de Pearson, os de Spearman 

e Kendall, que são estatisticamente mais robustos (WILKS, 2011). Somado a esses, utilizou-se 

mais duas medidas para quantificar o erro e três métodos para quantificar a eficiência e 

desempenho. Tais métodos são muito utilizados na avaliação da habilidade (skill) de modelos 

de previsão (STEPHENSON, 2000). Estes três últimos métodos (NSE, d e KGE) se diferenciam 

na forma de cálculo e na escala utilizada para comparação: o método de willmott (d) varia em 

uma escala de 0 a 1 e os métodos de Nash-Sutcliffe e Kling-Gupta variam de -∞ a 1, indicando 

uma melhor acurácia quando se aproximam de 1. 

Na segunda abordagem, para os modelos com teste de significância estatística positiva, 

analisou-se o nível de acertos e erros, dentro do mês, dos dias de atuação de VCANs, em função 

dos índices Proporção Correta (PC), Índice de Sucesso Crítico (ISC), Probabilidade de 

Detecção (POD), Taxa de Alarme Falso (TAF) e Taxa de Tendência (Viés) (STEPHENSON, 

2000). Os modelos para a segunda análise foram escolhidos a partir da aplicação do teste de 

significância t de Student para as correlações, utilizando-se como teste de hipótese nula a 

correlação igual a zero.  Os cálculos dos testes e índices estatísticos foram realizados utilizando-

se o software estatístico R disponível em http://cran.r-project.org/. 

As equações dos índices estatísticos calculados e usados na primeira abordagem deste 

trabalho são descritas abaixo: 
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• Correlação de Person���): 

�� = ∑ �)*+),�+��*+�̅�.*/0
1∑ ��*+�̅�2+∑ �)*+),�2.*/0.*/0

     (2) 

Onde: 

34→são os dados simulados (Modelos do CMIP5); 

54→são os dados observados (NCEP/NCAR); 

c/ 6 = 1,2, … ,30 (Estudo Experimental 1) e 6 = 1,2, … ,186 (Estudo Experimental 2); 

3̅→é a média dos valores simulados; 

5,→é a média dos valores observados. 

 

• Correlação de Spearman����: 

�� = 1 − ? ∑ @*2.*/0
A�A2+B�      (3) 

Onde:  

C4→ é a diferença das ordens entre os valores simulados e observados; 

 

• Correlação de Kendall����: 

�� = DE+DF
.�.G0�

2
      (4) 

Onde:  

HI→ é o número de pares (Observado-Simulado) concordantes em ordem  

H@→ é o número de pares discordantes em ordem. 

 

• Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio (RMSE): 

�J! = 1B
D ∑ �34 − 54�KD4LB      (5) 
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• Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio Normalizado (NRMSE): 

M�J! = 100 10
N ∑ ��*+)*�2N*/0
)OPQ+)O*.

     (6) 

 

• Índice de Eficiência de Nash-Sutcliff (NSE): 

H3R = 1 − ∑ ��*+)*�2N*/0
∑ �)*+),�2N*/0

     (7) 

 

• Índice de Concordância de Willmott (d): 

# = 1 − ∑ �)*+�*�2N*/0
∑ �|�*+),|T|)*+),|�2N*/0

     (8) 

 

• Índice de Eficiência de Kling-Gupta (KGE): 

UVR = 1 − RC     (9) 

Onde: 

ED = 1Ys[1\ ∗ �r_ − 1�`K + Ys[2\ ∗ �vr − 1�`K + Ys[3\ ∗ �β − 1�`K
  (10) 

c = ),
�̅      (11) 

�� = d�
e     (12) 

Com:  

� = fg
fh      (13) 

ij → C !�6$	lm#�ã$	#$	36J�om#$	

ip → C !�6$	lm#�ã$	#$	5q! ��m#$ 

e =
I�g

I�h
     (14) 

rsj → r$ �. # 	sm�6mçã$	#$	36J�om#$	

rsp → r$ �. # 	sm�6mçã$	#$	5q! ��m#$ 

rsj =
fg

�̅
		 	rsp =

fh

),
     (15) 
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Na segunda abordagem utilizou-se uma quantificação que leva, inicialmente, em 

consideração, a tabela de contingência da comparação dos erros e acertos entre os dados 

simulados ou estimados (Modelos do CMIP5) e os dados observados (NCEP/NCAR/DOE), dia 

a dia, conforme a Figura 3.6, abaixo:  

 

Figura 3.6 – Tabela de contingência dos erros e acertos para modelos simulados e observados. Fonte: 

Adaptado de Stephenson, 2000. 

Em função dessa quantificação diária, descrita acima, foi então calculado os índices PC, 

ISC, POD, TAF, VIÉS (Tabela 3.6): 

Tabela 3.6 Índices avaliados na segunda abordagem estatística  

 
Fonte: Adaptado de Stephenson, 2000. 
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Além dos índices PC, ISC, POD, TAF e VIÉS foi definido para avaliação da 

classificação final no Estudo Experimental 1, dessa abordagem estatística, o índice de Sucesso 

Final (ISF), como média aritmética dos outros índices, da seguinte forma: 

v3w =
�ITx�IT�)@T�xy�T(B+z{|)

}
                                                  (16) 

 

 

3.4.2 Métodos e índices estatísticos utilizados para avaliar a projeção de cenários futuros 

pelo modelo MIROC4h (Estudo Experimental 3). 

 A projeção dos cenários futuros do N.D.A.VCANs do modelo MIROC4h para o período 

de 2015 a 2035 (cenário RCP4.5) foi feita em função da comparação com o N.D.A.VCANs do 

período histórico do modelo (1975-2005), através do cálculo do desvio dado pela equação a 

seguir: 

C%
4 =

�����.�
* +��(0���G2���)

*

��(0���G2���)
* × 100    (16) 

onde, i é o período considerado (out-mar, out, nov, dez, jan, fev e mar); s�I��.}
4  é o 

N.D.A.VCANs do cenário RCP4.5 (cenário otimista) do MIROC4h no período i e  s,(B��}+K��})
4  

é o N.D.A.VCANs do histórico do MIROC4h no período i. 

 
 

3.4.3 Métodos e índices estatísticos utilizados para avaliar a contribuição dos VCANs na 

precipitação do NEB (Estudo Experimental 4). 

A leitura dos dados, totalização da precipitação e os diversos cálculos para os períodos 

utilizados no Estudo Experimental 4 foram realizados a partir de um programa desenvolvido 

no software R. Como método estático de avaliação foi utilizado apenas o cálculo de médias. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ESTUDO EXPERIMENTAL 1 

As Figuras 4.1 a 4.7 apresentam o detalhamento da distribuição dos N.D.A.VCANs 

tanto da reanálise como dos modelos do CMIP5 para os meses de outubro a março de todo o 

período considerado no estudo (1995-1999) e para cada um dos meses em separado.  

 

Figura 4.1 – Boxplot da distribuição de N.D.A.VCANs para o período 1995-1999. 

Na Figura 4.1 vê-se com relação a reanálise que o N.D.A.VCANs estão principalmente 

distribuídos entre 9 a 20 com média 13,63, com mínimo 0 e máximo 27, para o período de 1995 

a 1999. Nota-se que os modelos do CMIP5 com distribuição mais próxima da reanálise são o 

MIROC4h e MIROC-ESM, apesar de que com uma menor amplitude (máximo-mínimo).  Com 

relação à média os modelos CSIRO-MK3-6-0, MIROC4h, MIROC5, MPI-ESM-LR e inmCM4 

com valores 13,6, 12,90, 12,27, 11,67 e 11,53, respectivamente, são os que mais se aproximam 

da reanálise. 
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Na Figuras 4.2 vê-se que a maioria dos modelos do CMIP5 apresentam distribuição que 

superestimam a quantidade de N.D.A.VCANs da reanálise para o mês de outubro. Em relação 

à média os modelos inmCM4, MIROC-ESM-CHEM, MIROC4h e MRI-CGCM3 foram os que 

mais se aproximaram da reanálise. Na Figura 4.3, que detalha o mês de novembro, há uma 

alternância de estados, alguns modelos subestimam outros superestimam a quantidade de 

N.D.A.VCANs, sendo que os modelos MIROC4h e MIROC5 apresentam-se com distribuição 

próxima a reanálise. Para o mês de dezembro (Figura 4.4), há uma predominância de modelos 

subestimando a quantidade de N.D.A.VCANs da reanálise, a exceção dos modelos MIROC4h, 

inmCM4, MIROC5 e CSIRO-MK3-6-0. 

 

Figura 4.2 - Boxplot da distribuição de N.D.A.VCANs para o mês de outubro, período 1995-1999. 
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Figura 4.3 - Boxplot da distribuição de N.D.A.VCANs para o mês de novembro, período 1995-1999. 

 

Figura 4.4 - Boxplot da distribuição de N.D.A.VCANs para o mês de dezembro, período 1995-1999. 
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Nas Figuras 4.5 e 4.6 que apresentam os resultados dos meses de janeiro e fevereiro a 

maioria dos modelos do CMIP5 subestimam a reanálise, a exceção dos modelos CSIRO-MK3-

6-0, inmCM4 e MIROC4h no mês de janeiro e HadGEM2-CC e MIROC4h no mês de fevereiro. 

Para o mês de março (Figura 4.7) observou-se que, apesar de terem uma amplitude de 

distribuição mais acentuada, e a maioria dos modelos subestimaram a reanálise, os modelos 

MIROC4h, MRI-CGCM3 e o CNRM_CM5 apresentaram a mediana próxima da mediana da 

reanálise. 

Vale destacar os resultados apresentados pelo modelo IPSL-CM5A_LR cuja variação foi 

nula exceto no mês de janeiro. 

 

 

Figura 4.5 - Boxplot da distribuição de N.D.A.VCANs para o mês de janeiro, período 1995-1999 
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Figura 4.6 - Boxplot da distribuição de N.D.A.VCANs para o mês de fevereiro, período 1995-1999. 

 

 

Figura 4.7 - Boxplot da distribuição de N.D.A.VCANs para o mês de março, período 1995-1999. 
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A Tabela 4.1 apresenta os resultados da aplicação dos testes estáticos correspondentes a 

primeira análise comparativa realizada.   

Em todos os testes estatísticos e índices calculados o MIROC4h foi o modelo que 

apresentou o melhor desempenho, corroborando os resultados apresentados por este na análise 

descritiva dos dados realizada anteriormente. A ordem de classificação dos modelos com 

melhor desempenho em relação aos resultados dos índices foi a seguinte: 1º) MIROC4h, 2º) 

MIROC-ESM, 3º) inmCM4, 4º) MPI-ESM-LR, 5º) MRI-CGCM3, 6º) CSIRO-MK3-6-0, 7º) 

MIROC-ESM-CHEM, 8º) CNRM_CM5, 9º) HadGEM2-CC, 10º) HadCM3, 11º) MIROC5, 

12º) CanESM2,13º) IPSL-CM5A-LR. 

A aplicação do teste de significância estatística t-student para as correlações calculadas, 

admitindo como hipótese nula a correlação igual a zero e � = 5%, resultou, como 

estatisticamente significantes, os seis primeiros modelos da classificação obtida anteriormente 

(Tabela 4.1). Este resultado foi utilizado como ponto de corte para a segunda análise estatística 

realizada.  
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Tabela 4.1 – Resultados da primeira abordagem estatística comparativa. 

Modelo (Class) �� 
Teste 

Significância 
�� 

Teste 
Significância 

�� 
Teste 

Significância 
RMSE NRMSE NSE d KGE 

HadCM3(10º) 0,087 
t = 0,4631 
p = 0,646 

0,031 
z = 0,233 
p = 0,815 

0,055 
S = 4244,71 

p = 0,770 
10,564 37,7 -1,96 0,39 -0,126 

HadGEM2-CC (9º) 0,225 
t = 1,2222 
p = 0,231 

0,158 
z = 1,141 
p = 0,253 

0,207 
S = 3560,52 

p = 0,270 
11,324 45,3 -0,57 0,53 0,039 

CNRM_CM5 (8º) 0,320 
t = 1,7877, 
p = 0,084 

0,211 
z = 1,582 
p = 0,113 

0,292 
S = 3178,94 

p = 0,116 
8,392 44,2 -2,30 0,49 0,001 

MIROC5 (11º) -0,121 
t = -0,65 
p = 0,521 

-0,059 
z = -0,448 
p = 0,654 

-0,140 
S = 5125,88 

p = 0,459 
10,565 39,1 -1,54 0,23 -0,133 

CSIRO-MK3-6-0 (6º) 0,359 
t = 2,0364 
p = 0,051 

0,270 
z = 2,031 
p = 0,042 

0,392 
S = 2729,58 

p = 0,031 
9,318 30,1 -0,08 0,62 0,335 

CanESM2(12º) -0,063 
t = -0,3347 
p = 0,740 

0,012 
z = 0,089 
p = 0,928 

0,025 
S = 4379,85 

p = 0,893 
11,552 50,2 -3,12 0,32 -0,425 

inmCM4 (3º) 0,568 
t = 3,6516 

p = 0,00106 
0,375 

z = 2,848 
p = 0,004 

0,544 
S = 2048,10 

p = 0,001 
7,968 27,5 0,20 0,72763 0,499 

MIROC-ESM-CHEM (7º) 0,346 
t = 1,9524 
p = 0,060 

0,265 
z = 1,980 
p = 0,047 

0,371 
S = 2827,11 

p = 0,043 
8,658 48,1 -2,18 0,51292 0,015 

MPI-ESM-LR (4º) 0,477 
t = 2,8792 
p = 0,007 

0,367 
z = 2,7522 
p = 0,005 

0,489 
S = 2294,55 

p = 0,006 
6,858 34,3 -1,10 0,62365 0,220 

MRI-CGCM3 (5º) 0,407 
t = 2,3582 
p = 0,025 

0,275 
z = 2,0521 
p = 0,040 

0,416 
S = 2624,88 

p = 0,022 
10,024 71,6 -7,69 0,38990 -0,772 

MIROC4h (1º) 0,672 
t = 4,8093 

p = 0,00004 
0,492 

z = 3,699 
p = 0,0002 

0,707 
S = 1345,23 
p = 0,00001 

5,585 23,3 0,12 0,79574 0,596 

MIROC-ESM (2º) 0,653 
t = 4,563 

p = 0,00009 
0,487 

z = 3,678 
p = 0,0002 

0,627 
S = 1672,25 
p = 0,0002 

6,708 28 -0,32 0,73389 0,437 

IPSL-CM5A-LR (13º) 0,286 
t = 1,5812 
p = 0,125 

0,290 
z = 1,872 
p = 0,061 

0,353 
S = 2908,17 

p = 0,055 
15,304 510,2 -741,2 0,04517 -100,91 

p = probabilidade; t, z, S = estatísticas de teste (t-student) para as correlações de Person, Kendall e Spearman. 
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A Tabela 4.2 apresenta os resultados da análise de acertos e erros. Vê-se pelos resultados 

apresentados na tabela que o CSIRO-MK3-6-0 foi o que obteve o melhor desempenho, em três 

desses índices (ISC, POD e VIÉS) e na classificação final, seguido pelo inmCM4 e o MIROC4h.  

 

Tabela 4.2 – Resultados da segunda abordagem estatística comparativa. 
Modelos 

Analisados 
PC ISC POD TAF VIES ISF Class. 

MIROC_4h 0,5614 0,3311 0,4841 0,3757 0,9462 0,5894 3 

INMCM4 0,5997 0,3482 0,4767 0,3001 0,8459 0,5941 2 

MPI-ESM-LR 0,5361 0,2842 0,4107 0,3618 0,8557 0,5450 4 

MRI-CGCM3 0,5668 0,2020 0,2444 0,1709 0,4547 0,4594 6 

MIROC_ESM 0,5679 0,2862 0,3863 0,2842 0,7359 0,5384 5 

CSIRO-MK3-6-0 0,5844 0,3662 0,5354 0,3757 0,9975 0,6215 1 

 

A Tabela 4.3 mostra o resultado final das duas abordagens comparativas anteriores em 

função da classificação média destas. Observa-se que na análise conjunta o MIROC4h foi o que 

obteve o melhor resultado seguido pelo inmCM4 na segunda posição. Os modelos 

MIROC_ESM e CSIRO-MK3-6-0 ficaram empatados na terceira posição e o MPI-ESM-LR e 

o MRI-CGCM3 ficaram na quarta e quinta posições, respectivamente. Logo o MIROC4h foi o 

modelo selecionado para as próximas fases da pesquisa por expressar melhor a atuação dos VCANs no 

NEB.   

 

Tabela 4.3 – Resultado final da análise estatística comparativa. 

Modelos Analisados 
Classificação Classificação 

Final 1ª Abordagem 2ª Abordagem Média 

MIROC_4h 1 3 2 1 

INMCM4 3 2 2,5 2 

MPI-ESM-LR 4 4 4 4 

MRI-CGCM3 5 6 5,5 5 

MIROC_ESM 2 5 3,5 3 

CSIRO-MK3-6-0 6 1 3,5 3 
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4.2 ESTUDO EXPERIMENTAL 2 

Neste experimento foram calculadas as correlações Pearson, Spearman e Kendall para 

os períodos de 1975-1984, 1985-1994, 1995-2005 e para o período completo de 1975-2005, 

com o intuito de se avaliar a evolução do desempenho do MIROC4h em relação a reanálise, de 

década para década e para o período completo da série. Além disto foram calculados o RMSE, 

NRMSE e os índices de eficiência e desempenho NSE, KGE e d. 

Inicialmente foram calculadas as médias mensais do N.D.A.VCANs com o objetivo de 

auxiliar nas discussões e avaliação de desempenho do MIROC4h em 31 anos. A Tabela 4.4 

abaixo apresenta os resultados das médias mensais e do período semestral (out-mar) para o 

período de 31 anos (1975-2005) tanto do MIROC4h como da reanálise. Observa-se pelos 

resultados, que o MIROC4h subestimou os resultados da reanálise na maioria dos meses, a  

exceção dos meses de outubro e novembro com desvios positivos de 6,31 e 19,37%, 

respectivamente. As maiores diferenças do MIROC4h com relação a reanálise foram nos meses 

de março, janeiro e fevereiro, onde os desvios foram de -42,0%, -36,84% e de -33,56%. Apesar 

do mês de março apresentar um desvio negativo de 42% este mês apresenta uma quantidade 

menor de N.D.A.VCANs (10,8) em relação aos meses de janeiro (21,09) e fevereiro (16,06). 

 
Tabela 4.4 – Médias mensais do N.D.A.VCANs para o período de 1975-2005.  

 
Período 

Média do N.D.A.VCANs 
 

 
Desvio (%) 

MIROC4h Reanálise 

OUTUBRO   6,06  5,70 6,31 

NOVEMBRO  11,09  9,29 19,37 

DEZEMBRO 13,61 16,12 -15,57 

JANEIRO  13,32 21,09 -36,84 

FEVEREIRO  10,67 16,06 -33,56 

MARÇO   6,22  10,80 -42,40 

(Outubro-Março) 61,00 79,09 -22,87 

 

Neste trabalho, também foi feita uma ampliação dos resultados apresentados por Silva 

(2005) com relação a distribuição espacial do N.D.A.VCANs com ζ < -2,5x10-5s-1 de dezembro 
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a março (período de 1994 a 2001) para o período de outubro a março, de 1975 a 2005 (Figura 

4.8).  

 
Figura 4.8 - Distribuição espacial do N.D.A.VCANs com ζ < -2,5x10-5s-1 do período 

outubro a março de 1975 a 2005. 

 

Quando se compara os resultados obtidos por Silva (2005) (Figura 3.2) com os 

alcançados no presente trabalho (Figura 4.8, acima), verifica-se que foi mantido o padrão 

apresentado pela autora com relação ao posicionamento geográfico do centro dos VCANs. A 

mudança se deu, como era de se esperar, em relação a amplitude do N.D.A.VCANs, que de 200 

a 250 dias mudou para 1200 a 1300 dias de predominância de ζ < -2,5x10-5s-1, uma vez que o 

período analisado foi bem maior (31 anos), e em relação a área de concentração dos centros dos 

VCANs que aumentou.   

A Tabela 4.5 apresenta os resultados obtidos nos índices estatísticos acrescidos dos 

índices estatísticos do Estudo Experimental 1 com o intuito de facilitar a interpretação dos 

resultados.  
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Tabela 4.5. Correlação do N.D.A.VCANs nos dados da reanálise (NCEP/NCAR) e do modelo MIROC4h 
Correlação Período PILOTO 

1975-2005 1975-1984 1985-1994 1995-2005 1995-1999 
Pearson 0,32956856 0,325160613 0,2028779 0,4256175 0,672 
Teste de 

Significância 
(Tukey – 5%) 

t = 4,735 
p = 0,000004 

t = 2,6187 
p = 0,01124 

t = 1,5779 
p = 0,12 

t = 3,7628 
p = 

0,0003671 

t=4,8093 
p=0,00004 

Kendall 0,2376055 0,24351730 0,1659291 0,3238804 0.492 
Teste de 

Significância 
(Tukey – 5%) 

z = 4,6125 
p = 0,000003 

z = 2,6202 
p = 0,008788 

z = 1,8006 
p = 0,07177 

z = 3,7111 
p = 0,00020 

z=3,699 
p=0,0002 

Spearman 0,3413915 0,3361284 0,2540371 0,4467595 S=0,707 
Teste de 

Significância 
(Tukey – 5%) 

S = 706321,3 
p = 0,000001 

S = 23892,74 
p = 0,008646 

S = 26847,2 
p = 0,05016 

S = 26502,98 
p = 0,00016 

S=1345,23 
P=0,00001 

RMSE 7,66748 7,47328 8,1168 7,41722 5,585 
NRMSE 29,5 44,0 35,3 28,5 23,3 

NSE -0,8919 -1,6002 -0,855 -0,6271 0,12 
D 0,56693 0,529536 0,49048 0,63165 0,79574 

KGE 0,247213 0,1501909 0,162373 0,34787 0,596 

 

Quando se analisa os resultados década a década vê-se que a década de 1985-1994 não 

apresentou correlação significativa do MIROC4h em relação a reanálise, ou seja, correlação 

estaticamente diferente de zero para os 3 tipos de correlações utilizadas. Este resultado tem um 

impacto significante também na diminuição da correlação quando se considerou o período 

completo de avaliação (1975-2005) em relação a correlação obtida no Estudo Experimental 1 

(Piloto) (1995-1999). Já as outras décadas consideradas no estudo apresentaram correlação 

significativas, sendo que, a década que apresentou a maior correlação do MIROC4h com a 

reanálise foi a de 1995-2005. Este resultado representa 63,34% da correlação obtida no Piloto.   

Com relação ao erro, a década de 1975-1984 foi a que apresentou maior erro percentual 

(NRMSE=44%), embora não foi a com maior erro absoluto (RMSE=7,47), apesar de ter 

apresentado correlação significativa para os 3 tipos de correlação calculados. Já em relação a 

década de 1985-1994 o erro absoluto foi mais acentuado (RMSE=8,11) o que pode ter 

impactado no resultado das correlações não serem significativas.  

Com relação aos índices de eficiência e desempenho o NSE apresentou resultados 

negativos para todas as décadas testadas, o que sugere uma menor precisão do MIROC4h em 

relação à média da reanálise. Este resultado difere do Piloto uma vez que o NSE apresentou-se 

positivo (0,12) o que significa que o MIROC4h para o período de 5 anos (1995-1999) é tão 

preciso do que a média da reanálise para esse período. 



74 

 

 

 

Já para os outros índices de eficiência e desempenho, KGE e d a queda nos indicadores 

quando comparados com o do Piloto não foi tão acentuada. O KGE sempre apresentou valores 

positivos o que indica precisão do MIROC4h próxima e maior que a média da reanálise. A 

década de 1995-2005 foi a que apresentou melhor resultado (0,34) o que ficou mais próximo 

do obtido pelo Piloto (0,59). Para o índice de Willmott (d) houve uma variação de 0,49 a 0,63 

da pior década (1985-1994) para a melhor (1995-2005) e estes resultados não desviaram tanto 

do Piloto (0,79). 

Quando se analisa o período completo (1975-2005), vê-se pelos resultados que houve 

uma diminuição de 51,42% da correlação máxima (Spearman) obtida pelo MIROC4h em 

relação a correlação máxima (Spearman) obtida no Piloto. Porém o impacto a nível de erro 

(RMSE, NRMSE) não foi tão acentuado havendo um incremento de apenas 6,2% neste. Uma 

vez que se aumentou o período analisado de 5 para 31 anos, era de se esperar uma diminuição 

substancial da correlação e um aumento significativo no erro associado, dada a variabilidade 

decadal existente no clima (KAYANO; CAPISTRANO, 2014). Isto se verificou em relação a 

correlação mas não em relação ao erro.  

Para os índices de eficiência e desempenho testados o MIROC4h apresentou melhores 

resultados nos índices KGE e d. No índice KGE ocorreu um leve decréscimo de 0,59 para 0,24, 

quando se compara o Piloto em relação ao período total (31 anos), porém ainda maior que zero, 

o que significa que o MIROC4h é tão preciso quanto a média da reanálise (79,09). E em relação 

ao índice de willmott (d) o impacto foi de apenas 3%. O resultado menos satisfatório foi em 

relação ao índice NSE que apresentou um valor negativo para os 31 anos (-0,89), o que dá uma 

indicação de menor precisão do que a média dos valores da reanálise. 

 
4.3 ESTUDO EXPERIMENTAL 3  

Neste estudo experimental foi avaliada a projeção futura para o cenário RCP4.5 do 

MIROC4h referente ao período 2015-2035 através do desvio em relação ao passado recente do 

mesmo modelo (1975-2005). 

A Tabela 4.6 apresenta o resultado da projeção do cenário futuro (RCP4.5) do o 

MIROC4h para o N.D.A.VCANs no período de 2015-2035 considerando-se todo o período e 

cada mês do período em separado. 
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Em função dos resultados nota-se que nos meses com maior média de N.D.A.VCANs e 

no período como um todo, predomina desvios negativos, ou seja, há uma tendência de 

diminuição da ocorrência de VCANs no NEB e áreas adjacentes. Essa diminuição é de 

−8,97% para o período de out-mar e varia de -4,56% a -33,54% quando se avalia os meses em 

separado deste período. Os desvios positivos ocorreram nos meses de outubro, novembro e 

março mesmo assim o aumento do N.D.A.VCANs foi pequeno, uma vez que sua média nos 

meses de outubro e março são metade dos outros meses. Quanto ao mês de novembro mesmo 

apresentando uma média no N.D.A.VCANs maior (11,09), essa afirmação se justifica pelo 

baixo desvio (1,70). Quanto ao impacto da tendência de diminuição do N.D.A.VCANs no NEB 

sobre a agropecuária, recursos hídricos e a economia como um todo, serão tecidos comentários 

mais adiante após o próximo ítem, que trata da contribuição dos VCANs para a precipitação do 

NEB. 

Tabela 4.6 - Projeção de cenários futuros do N.D.A.VCANs para o Modelo MIROC4h 

Período 
Considerado 

Média do N.D.A.VCANs  
Desvio 

(1975-2005) (2015-2035) 

(out-mar) 10,16667 9,2539683 -8,977361 

Outubro 6,06452 6,6666667 9,929078 

Novembro 11,09677 11,2857143 1,702658 

Dezembro 13,61290 11,9523810 -12,198149 

Janeiro 13,32258 12,7142857 -4,565894 

Fevereiro 10,67742 7,0952381 -33,549130 

Março 6,22581 6,6666667 7,081114 

 

4.4 ESTUDO EXPERIMENTAL 4 

Neste estudo experimental foi avaliada a contribuição dos VCANs para a precipitação 

do NEB para o período de outubro a março na série histórica de 1975 a 2005. 

A Tabela 4.7 mostra as médias históricas da precipitação para o período de outubro a 

março de cada uma das três sub-regiões do NEB que foram estudadas neste experimento. 

Observa-se pelos resultados que o SNE apresenta uma média de precipitação bem maior que as 

outras sub-regiões, motivada pelo fato desta ter seu principal período chuvoso concentrado 

dentro deste período (MARQUES et al., 1983; MOLION; BERNARDO, 2002). Em segundo 

lugar, com média um pouco inferior vem o NNE, cujo período chuvoso só inicia em fevereiro, 

logo esta média reflete a contribuição da metade deste período. E por fim aparece o LNE, cujo 
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principal período chuvoso se concentra de abril a julho (MARQUES et al., 1983; MOLION; 

BERNARDO, 2002), ou seja fora do período de outubro a março. 

 
Tabela 4.7 – Médias de Precipitação das sub-regiões do NEB, período de outubro-março. 

SUB REGIÕES PRECIPITAÇÕES MÉDIAS (mm) 

Sul Nordeste – SNE 807,10 

Norte Nordeste – NNE 603,03 

Leste Nordeste – LNE 380,49 

 

Na Tabela 4.8 é detalhado as precipitações médias totais e dos dias de VCANs, bem 

como também a contribuição destes dias na precipitação do NEB.  

Vale salientar que na contabilização dos dias de VCANs realizada neste experimento, 

tanto para os dados da reanálise (NCEP/NCAR/DOE), quanto para os dados de modelos de 

mudanças climáticas, não foi separado a atuação dos VCANs dos outros sistemas 

meteorológicos que atuam no período outubro a março. Isto foi motivado pelo fato de só os 

campos de ventos não possibilitarem a identificação do acoplamento dos sistemas atuantes, 

sendo necessário recorrer a outros tipos de informações, tais como imagens de satélite, o que 

não foi possível realizar nesta tese. 

Portanto a informação resultado desta tabela dá uma indicação da possível contribuição 

dos VCANs para a precipitação no NEB no período de outubro a março. Observa-se pelos 

resultados que essa contribuição varia de 41,74% no LNE a 48,64% no NNE. No SNE os 

VCANs tem uma contribuição de 46,17% na precipitação, mesmo o SNE tendo seu principal 

período chuvoso totalmente incluído no período de outubro a março. Portanto, sendo superado 

pela contribui no NNE. Este resultado dá uma indicação de que os VCANs são mais atuantes 

nas chuvas da pré-estação do NNE do que nas chuvas da estação do SNE.  

 
Tabela 4.8 – Contribuição dos VCANs na precipitação do NEB. 

 
Região 

Precipitação Média (mm) - out/1975 a mar/2005 Contribuição dos dias c/ 
VCANs na Precipitação 

(%) 
Total Dias c/ VCANs 

Norte Nordeste – NNE 603,03 293,30 48,64 

Sul Nordeste - SNE 807,10 372,67 46,17 

Leste Nordeste – LNE 380,49 158,81 41,74 

 

Analisando-se a contribuição dos VCANs na precipitação em relação aos nove estados 

do NEB (Tabela 4.9), vemos que os maiores percentuais ocorreram nos estados do Ceará 
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(49,89%), Piauí (49,49%) e Maranhão (47,88%), concordando com a climatologia de 

localização dos VCANs (Figura 4.8), onde os estados do Ceará, Piauí e Maranhão estão sob a 

região onde ocorre a maior nebulosidade e chuvas nos VCANs (parte oeste e norte deste). Estes 

estados também apresentam uma frequência de N.D.A.VCANs com ζ < -2,5x10-5s-1 que varia 

de 200 a 700 dias. 

Em situação intermediária vem os estados da Paraíba (46,40%), Pernambuco (46,14%) 

e Rio Grande do Norte (45,99%), que estão situados geograficamente entre a borda e o centro 

da maioria dos VCANs (Figura 4.8). Estes Estados apresentam uma frequência de 

N.D.A.VCANs com ζ < -2,5x10-5s-1 que varia de 700 a 1100 dias. 

Alagoas (41,93%) e Sergipe (38,03%) tem os menores percentuais de contribuição dos 

VCANs para a precipitação, isto pode ser influenciado por geograficamente estarem mais 

próximos dos centros da maioria dos VCANs que ocorrem na região (Figura 4.8). Também 

estes Estados apresentam uma frequência de N.D.A.VCANs com ζ < -2,5x10-5s-1 que varia de 

1000 a 1100 dias, ou seja, bem próximo aos valores dos centros dos VCANs (1200 a 1300 

N.D.A.VCANs) (Fig. 4.8). 

A Bahia apresenta uma situação única em relação a climatologia dos VCANs tendo uma 

frequência de N.D.A.VCANs que varia de 500 a 1000 dias. Logo a parte oeste da Bahia 

concentra a região de maior nebulosidade provenientes dos VCANs, portanto apresentaria um 

maior percentual de contribuição dos VCANs na precipitação, a parte central tem uma situação 

intermediária e a parte leste teria o menor percentual de contribuição de VCANs para a 

precipitação. Essa situação será melhor justificada nos parágrafos subsequentes quando for 

analisada a contribuição dos VCANs na precipitação do NEB sob uma visão espacial. 

Tabela 4.9 – Contribuição dos VCANs na precipitação dos Estados do NEB. 
 

Estado 
Precipitação Média (mm) - out/1975 a mar/2005 Contribuição dos dias c/ VCANs 

na Precipitação 
(%) 

Total Dias c/ VCANs 

Ceará 512,0 255,48 49,89 

Piauí 656,60 324,96 49,49 

Maranhão 1040,46 498,19 47,88 

Paraíba 390,34 181,12 46,40 

Pernambuco 378,21 174,53 46,14 

Rio Grande do Norte 359,28 165,24 45,99 

Bahia 581,78 262,57 45,13 

Alagoas 299,02 125,38 41,93 

Sergipe 338,76 128,84 38,03 
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Quando se analisa a contribuição dos VCANs na precipitação do NEB sob a visão 

espacial (Figura 4.9), Nota-se que as menores contribuições dos VCANs na precipitação (35-

40%) se dão em 3 áreas separadas. Em uma estreita faixa litorânea que vai do sul da Bahia até 

o litoral sul de Alagoas, um núcleo isolado no litoral norte de Alagoas até o litoral sul de 

Pernambuco e outro na região de Natal até o litoral sul do Rio Grande do Norte, chegando a 

divisa da Paraíba. Outra Faixa que corresponde a uma contribuição dos VCANs na precipitação 

de 40-45%, estendendo-se do sul e adentrando-se ao sudoeste da Bahia, abrangendo o semiárido 

Sergipano e Alagoano, a região litorânea de Alagoas, estendendo-se por parte do Sertão do 

Moxotó e Agreste Central de Pernambuco, envolvendo o Agreste Meridional/Brejo, Agreste 

Setentrional, a Zona da Mata e Litoral de Pernambuco e o litoral da Paraíba. Nas demais regiões 

interioranas do NEB a contribuição dos VCANs para a precipitação varia de 45 a 55%.  Além 

disto, um percentual de contribuição dos VCANs de 50-55% para a precipitação ainda ocorrem 

em quatro regiões distintas do NEB, ou seja, as regiões onde os VCANs contribuem mais para 

a precipitação. São elas: Extremo-oeste do Maranhão, Norte e Centro do Piauí, um pequeno 

núcleo no semiárido Baiano e Sertão de São Francisco, e uma faixa extensa que se estende 

desde o Alto Sertão e Sertão do Pajeú em Pernambuco, Alto Sertão da Paraíba, Sul, Centro-sul, 

Jaguaribe e Região metropolitana de Fortaleza até as microrregiões de Mossoró e Macau no 

Rio Grande do Norte.    
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Figura 4.9 - Mapa da Distribuição Geográfica – Contribuição dos VCANs na Precipitação de out-mar no período 

de 1975-2005. 

 

A Tabela 4.10 mostra a avaliação da atuação dos VCANs sobre a precipitação nas sub-

regiões do NEB com a presença de chuvas ou a sua ausência. Observa-se pelos resultados que 

o LNE apresenta a maior relação entre dias com chuva e sem chuva, indicando uma razão de 

2,19, ou seja, para cada dia com chuva existe mais de dois sem chuva. Isto pode ser explicado 

porque climatologicamente o LNE está mais próximo da maioria dos centros dos VCANs que 

ocorrem na região (Figura 4.8). A menor relação ocorre no SNE com razão de 1,35, ou seja, 

uma relação próxima de 1:1. Enquanto que no NNE para cada dia de chuva ocorre menos de 2 

sem chuva. Logo o SNE apresenta uma distribuição mais equilibrada de atuação dos VCANs 

em relação a dicotomia chuva-ausência de chuvas.  

  
Tabela 4.10 – Atuação dos VCANs na precipitação e proporção dessa atuação. 
 

Região 
Média do N.D.A.VCANs - out/1975 a 

mar/2005 
Razão 

Dias sem chuva/Dias com chuva 

Com Chuva % Sem Chuva % 

Norte Nordeste – NNE 610,08 34,63 1151,49 65,37 1,88 

Sul Nordeste - SNE 758,8 42,50 1026,5 57,50 1,35 

Leste Nordeste – LNE 535,0 31,29 1175,0 68,71 2,19 
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A Tabela 4.11 mostra a avaliação da atuação dos VCANs sobre a precipitação nos nove 

Estados do NEB com a presença de chuvas ou a sua ausência. O Rio Grande do Norte é o que 

apresenta a maior proporção entre dias com chuvas e dias sem chuva, revelando uma 

razão maior que três, ou seja, para cada dia de atuação de VCAN com chuva existem três 

dias sem chuva. Alagoas, Sergipe e Pernambuco aparece com uma razão de aproximadamente 

2,7, isto pode ser explicado devido ao fato de climatologicamente estes Estados estarem nas 

regiões mais próximas da maioria dos centros dos VCANs que ocorrem no NEB. A Paraíba 

apresenta uma razão de 2,51 por estar um pouco mais afastada dos centros da maioria dos 

VCANs. Ceará, Bahia e Piauí que estão nas regiões de mais alta nebulosidade da maioria dos 

VCANs e portanto com mais precipitação, apresentam razões variando de 2,02 a 1,65. Já o 

Maranhão é o que apresenta a menor razão entre N.D.A.VCANs com chuva e sem chuva, sendo 

de aproximadamente 1, ou seja, para cada dia de atuação de VCANs com chuva existe um sem 

chuva. Este estado também está climatologicamente sob a região de maior incidência de chuvas 

provenientes dos VCANs que ocorrem no NEB. 

 
Tabela 4.11 – Atuação dos VCANs na precipitação e proporção dessa atuação por Estado do NEB. 

 
Região 

Média do número de dias de VCANs Razão 
Dias sem chuva/Dias com chuva Com Chuva % Sem Chuva % 

Rio Grande do Norte 405,83 24,18 1272,83 75,82 3,13 

Alagoas 400 26,77 1094,4 73,23 2,73 

Sergipe 461,33 26,83 1258,33 73,17 2,72 

Pernambuco 508,37 27,02 1373 72,98 2,7 

Paraíba 476,2 28,46 1197 71,54 2,51 

Ceará 544,5 33,03 1103,9 66,97 2,02 

Bahia 585,46 34,49 1112,03 65,51 1,89 

Piauí 591,91 37,67 979,27 62,33 1,65 

Maranhão 1114,75 50,26 1103,41 49,74 0,98 

 

A Figura 4.10 representa a atuação dos VCANs sobre a precipitação do NEB em função 

da razão entre N.D.A.VCANs sem chuva sobre N.D.A.VCANs com chuva. Observa-se nessa 

Figura, 3 núcleos com razão maiores que 5 dias situados o primeiro no litoral norte do Rio 

Grande do Norte, o segundo envolvendo uma pequena parte do Cariri Ocidental da Paraíba e 

sertão do Pajeú de Pernambuco, e o terceiro envolvendo o semiárido de Sergipe, parte do 

semiárido de Alagoas, uma pequena parte do semiárido da Bahia e do Sertão do São Francisco 
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e Sertão do Moxotó em Pernambuco. Um núcleo isolado com razão de 4 a 5 dias envolvendo o 

Agreste de Pernambuco e parte do agreste de Alagoas. Uma extensa faixa que se estende desde 

a mesorregião do Jaguaribe no Ceará, passando pela parte Central e Oeste do Rio Grande do 

Norte, parte Central da Paraíba, quase todo o Estado de Pernambuco e as regiões de Juazeiro e 

Paulo Afonso na Bahia com variação de 3 a 4 dias. Duas regiões com variação na razão de 2 a 

3 dias, a primeira que estende-se do Litoral e Agreste do Rio Grande do Norte ao Agreste 

Paraibano e a outra que envolve quase todo o Estado do Ceará, Alto Oeste do Rio Grande do 

Norte, parte do Sertão da Paraíba, o Sertão do Pajeú, Alto Sertão e parte do Sertão do São 

Francisco em Pernambuco, quase todo o semiárido e parte do Nordeste da Bahia e Agreste e 

parte do Leste de Sergipe. Grande parte do NEB apresenta uma razão entre N.D.A.VCANs sem 

chuva e N.D.A.VCANs com chuva que varia de 1 a 2, envolvendo metade do Maranhão, 

praticamente todo o Piauí e mais da metade da Bahia. Além disso também existem quatro outras 

regiões com essa variação: uma faixa que se estende desde o litoral da paraíba até o litoral de 

Alagoas e um núcleo isolado em Fortaleza. E por fim, uma região no Extremo-Oeste do 

Maranhão com uma razão que varia de 0,5 a 1. 

 
Figura 4.10 - Mapa da Distribuição Geográfica – Razão: N.D.A.VCANs sem chuva / N.D.A.VCANs com chuva. 
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A Figura 4.11 representa o N.D.A.VCANs com chuvas. Observa-se nessa Figura uma 

extensa área que abrange grande parte do semiárido da Bahia, praticamente todos os Estados 

de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, todo o semiárido do Rio Grande do Norte e grande 

parte do Ceará a exceção do Noroeste, do Norte e da Região Metropolitana de Fortaleza com 

uma frequência de 200 a 500 dias de N.D.A.VCANs com chuvas. Comparando esse resultado 

com o da Figura 4.8, vê-se uma concordância direta para os Estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a parte Norte da Bahia que estão localizados 

climatologicamente mais próximos a maioria dos centros dos VCANs (de 700 a 1200 

N.D.A.VCANs). Há também uma extensa área de N.D.A.VCANs com chuvas variando de 500 

a 800 dias abrangendo quase todo o Estado da Bahia, todo o Piauí exceto a parte Sul, e o Norte 

do Ceará. Alguns núcleos isolados com esse padrão estão localizados na faixa leste do Rio 

Grande do Norte e leste de Alagoas e em Aracaju-SE. Em praticamente todo o Maranhão, Sul 

do Piauí e parte do Oeste da Bahia ocorre uma variação de N.D.A.VCANs com chuvas de 800 

a 1100. Esse padrão se aproxima ao verificado na Figura 4.8 para a faixa de 400 a 600 

N.D.A.VCANs. E por fim, as áreas englobando parte do Oeste e Sul do Maranhão e parte do 

Sul do Piauí apresentam variação de 1100 a 1400 dias de N.D.A.VCANs com chuvas, o que se 

aproxima do padrão verificado também na Figura 4.8 para a faixa de 300 a 500 N.D.A.VCANs 

com ζ < -2,5x10-5s-1. 
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Figura 4.11 - Mapa da Distribuição Geográfica – N.D.A.VCANs com chuvas. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

Os resultados alcançados neste estudo de tese dão uma luz sobre o entendimento de um 

sistema meteorológico atuante no NEB, o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que até 

o momento apresenta grande escassez de trabalhos em relação ao seu comportamento nos 

modelos de mudanças climáticas do IPCC, seja o diagnóstico do passado recente e do presente, 

como também na projeção de cenários futuros.  

O Estudo Experimental 1 apresentou como resultado principal o MIROC4h como o 

modelo do CMIP5 que melhor expressa a atuação dos VCANs no NEB e áreas adjacentes e 

este foi o modelo selecionado para os estudos posteriores da tese. 

O Estudo Experimental 2, que consistiu na análise de desempenho do MIROC4h para 

um período de 31 anos, revelou uma queda substancial na correlação de 51,42% da série de 31 

anos em relação aos resultados obtidos na série do Estudo Experimental 1 (5 anos), no entanto, 

o reflexo no erro não foi tão acentuado havendo um incremento de apenas 6,2% deste. Apesar 

deste fato, o modelo ainda apresentou uma correlação estatisticamente significativa e aceitável 

aos níveis alcançados nos trabalhos de modelos de mudanças climáticas encontrados na 

literatura, o que validou a sua utilização para a construção de cenários futuros. 

No Estudo Experimental 2 também foi feita uma ampliação dos resultados alcançados 

por Silva (2005) no tocante a atualização da distribuição espacial do N.D.A.VCANs com % <

−2,5 × 10+}!+B para o período de 1975 a 2005 (31 anos), que anteriormente tinha sido feito, 

por este autor, para um período de 8 anos. Esse resultado possibilitou inferências nas conclusões 

dos resultados alcançados nos experimentos posteriores desta tese, principalmente relacionados 

a climatologia de atuação dos VCANs no NEB e áreas adjascentes.  

O Estudo Experimental 4, apresentou em resumo os seguintes resultados: 

- A maior contribuição dos VCANs para a precipitação no período de outubro a março 

se dá para o NNE (48,64%) seguido do SNE (46,17%) e do LNE (41,74%). Este resultado é 
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confirmado pela bibliografia, onde os VCANs atuam mais nas chuvas de pré-estação que na 

estação propriamente dita. 

- Com relação a contribuição por Estados do NEB, os maiores percentuais se dão nos 

Estados do Ceará (49,89%), Piauí (49,49%) e Maranhão (47,88%), por se localizarem 

geograficamente ao norte e oeste da maioria dos VCANs que ocorrem na região (ver Figura 

4.8). Os menores percentuais, ocorrem em Alagoas (41,93%) e Sergipe (38,03%), 

influenciados, neste caso, por estarem geograficamente próximos aos centros da maioria dos 

VCANs. 

- A análise espacial da contribuição dos VCANs para a precipitação apontou 4 níveis 

diferentes de contribuição. As regiões com menor contribuição (35-40%) são: uma estreita faixa 

litorânea que vai do sul da Bahia até o litoral sul de Alagoas, um núcleo isolado no litoral norte 

de Alagoas até o litoral sul de Pernambuco e outro na região de Natal até o litoral sul do Rio 

Grande do Norte, chegando a divisa da Paraíba.  As regiões com contribuição de 40-45% dos 

VCANs para a precipitação estende-se do sul e sudoeste da Bahia, abrangendo o semiárido 

Sergipano e Alagoano, a região litorânea de Alagoas, até parte do Sertão do Moxotó e Agreste 

Central de Pernambuco, envolvendo também o Agreste Meridional/Brejo, Agreste Setentrional, 

a Zona da Mata e Litoral de Pernambucano, e, o litoral da Paraíba. Nas demais regiões 

interioranas do NEB a contribuição dos VCANs para a precipitação varia de 45 a 55%. 

- Por Sub-regiões: o LNE apresenta a maior relação entre dias com chuva e sem chuva 

(2,19), ou seja, para cada dia com chuva existe mais de dois sem chuva, o SNE apresenta uma 

situação intermediária (1,35) e no NNE para cada dia de VCAN de chuva ocorre menos de 2 

sem chuva. 

- Por Estados: o Rio Grande do Norte é o que apresenta a maior proporção entre 

dias com chuvas e dias sem chuva, revelando uma razão maior que três; Alagoas, Sergipe 

e Pernambuco aparece com uma razão de aproximadamente 2,7, por climatologicamente estes 

Estados estarem nas regiões mais próximas da maioria dos centros dos VCANs que ocorrem no 

NEB; a Paraíba apresenta uma razão de 2,51 pelo mesmo motivo de Alagoas e Sergipe; Ceará, 

Bahia e Piauí que estão nas regiões de mais alta nebulosidade apresentam razões variando de 

2,02 a 1,65; e, o Maranhão é o que apresenta a menor razão entre N.D.A.VCANs com chuva e 

sem chuva, sendo de aproximadamente 1. 
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- Sob ama visão espacial: As maiores razões ocorrem no litoral norte do Rio Grande do 

Norte, parte do Cariri Ocidental da Paraíba e sertão do Pajeú de Pernambuco, no semiárido de 

Sergipe e parte do semiárido de Alagoas, uma pequena parte do semiárido da Bahia, do Sertão 

do São Francisco e do Sertão do Moxotó em Pernambuco; Razões variando de 3 a 4 dias 

ocorrem no Sertão de Moxotó de Pernambuco e parte do agreste de Alagoas, uma extensa faixa 

que se estende desde a mesorregião do Jaguaribe no Ceará, passando pela parte Central e Oeste 

do Rio Grande do Norte, parte Central da Paraíba, quase todo o Estado de Pernambuco e as 

regiões de Juazeiro e Paulo Afonso na Bahia; Razões variando de 2 a 3 dias estende-se do 

Litoral e Agreste do Rio Grande do Norte ao Agreste Paraibano e envolve quase todo o Estado 

do Ceará, Alto Oeste do Rio Grande do Norte, parte do Sertão da Paraíba, o Sertão do Pajeú, 

Alto Sertão e parte do Sertão do São Francisco em Pernambuco, quase todo o semiárido e parte 

do Nordeste da Bahia e Agreste e parte do Leste de Sergipe; Razões variando de 1 a 2 ocorrem 

em grande parte do NEB, envolvendo metade do Maranhão, praticamente todo o Piauí e mais 

da metade da Bahia, uma faixa que se estende desde o litoral da paraíba até o litoral de Alagoas, 

um núcleo isolado em Fortaleza e outro no Sul do Ceará e um núcleo no centro-Norte Baiano; 

e, por fim razões que variam de 0,5 a 1 estão situadas no Extremo-Oeste do Maranhão e um 

núcleo isolado no Norte do Ceará. 

- Uma extensa área que abrange grande parte do semiárido da Bahia, praticamente todos 

os Estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, todo o semiárido do Rio Grande do 

Norte e grande parte do Ceará apresentaram uma frequência de 200 a 500 N.D.A.VCANs com 

chuvas.  

- Uma extensa área abrangendo quase todo o Estado da Bahia, todo o Piauí exceto a 

parte Sul, e o Norte do Ceará, e alguns núcleos isolados na faixa leste do Rio Grande do Norte 

e leste de Alagoas e Aracaju-SE apresentaram uma variação de 500 a 800 N.D.A.VCANs com 

chuvas. 

- Praticamente todo o Maranhão, Sul do Piauí e parte do Oeste da Bahia apresentaram 

uma variação de N.D.A.VCANs com chuvas de 800 a 1100. 

- E Parte do Oeste e Sul do Maranhão e parte do Sul do Piauí apresentaram uma variação 

de 1100 a 1400 N.D.A.VCANs com chuvas. 
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E por fim o Estudo Experimental 3 indicou uma tendência de diminuição da 

ocorrência do N.D.A.VCANs no NEB e áreas adjascentes de -8,97% de outubro a março 

para o período de 2015 a 2035.   

Este resultado também dá uma indicação que haverá um desvio na precipitação da 

ordem de -4,37%, -4,14% e -3,75% nas sub-regiões NNE, SNE e LNE, respectivamente, o 

que dá um impacto de -4,08% na precipitação do NEB para o período de 2015 a 2035. Essa 

redução na precipitação do NEB poderá ter um impacto negativo direto sobre as atividades 

agropecuárias e recursos hídricos, apesar do percentual ser pequeno para o horizonte temporal 

de 21 anos, o que poderá ser amortecido pela variabilidade interanual característica da região.  

Quando se analisa os Estados individualmente os desvios na precipitação terão a 

seguinte distribuição (do maior para o menor): Ceará (-4,48%), Piauí (-4,44%), Maranhão (-

4,29%), Paraíba (-4,16%), Pernambuco (-4,14%), Rio Grande do Norte (-4,13%), Bahia (-

4,05%), Alagoas (-3,76%) e Sergipe (-3,41%).  

 

5.2 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS  

Após as conclusões alcançadas neste trabalho de tese, levando em consideração as 

dificuldades, limitações e possibilidades que surgiram durante a execução do mesmo ao longo 

da pesquisa e que não foi possível contemplá-las, sugere-se: 

- Fazer esse estudo utilizando-se dois horários sinóticos o que permitiria um melhor 

acompanhamento da atuação diária dos VCANs; 

- Estratificar a análise considerando os períodos de El Niño e Lã Niña em separado, e; 

- Aumentar o período de projeção de cenário futuro utilizando-se os modelos do CMIP5 

que ficaram nas 2ª e 3ª posições, uma vez que, pela limitação imposta pelo modelo MIROC4h 

a pesquisa se restringiu ao período de 2015 a 2035. 

- Investigar a relação dos N.D.A.VCANs e Número de dias sem Atuação de VCANs 

com a variabilidade térmica nos oceanos tropicais (TSM), anomalias no atlântico e pacífico. 

- Investigar os principais mecanismos físicos formadores de VCANs nos modelos do 

CMIP5. 
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