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RESUMO – Simulações sazonais da nova versão do modelo de previsão numérica sazonal 

Eta do CPTEC/INPE são avaliadas para o período de fevereiro a maio dos anos de 2001 a 2009 para 

a região Nordeste do Brasil (NEB). São calculados os campos médios dos totais mensais de 

precipitação, temperatura a 2 metros e ventos em 850 hPa e 250 hPa e estes são confrontados com 

observações e com as Reanálise GPCP, ERA-Interim e CFSR. A avaliação dos campos de 

precipitação indica que as simulações subestimam os valores no interior do NEB e no Ceará e 

superestimam sobre o oceano próximo ao litoral leste. Os campos de temperatura são bem 

representados em todos os meses, exceto em fevereiro quando apresenta valores subestimados sobre 

o NEB e sobre o oceano Atlântico tropical. As análises dos campos de vento indicam que, para o 

nível de 850 hPa os sistemas anticiclônicos do Atlântico e Pacífico Sul e os ventos alísios são bem 

representados em todos os meses. Em 250 hPa a Alta da Bolívia, o Vórtice Ciclônico do Nordeste e 

o Jato Subtropical são bem simulados e a intensidade máxima dos ventos no hemisfério sul é 

deslocada para sul em fevereiro e março. 
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ABSTRACT – Seasonal simulations of the new version of the Eta seasonal numerical model 

of CPTEC / INPE are evaluated for the period from February to May of the years 2001 to 2009 for 

the Northeast Brazil (NEB). The average monthly of total precipitation fields, temperature at 2 

meters and winds at 850 hPa and 250 hPa are calculated, and such fields are confronted with 

observations and with the GPCP, ERA-Interim and CFSR Reanalysis. The evaluation of the 

precipitation fields indicates that the simulations show an underestimation of the precipitation 

values within the NEB and Ceara and an overestimation of the ocean near the east coast. The fields 

of air temperature at 2 meters are well represented in all months except February when presenting 

understated values about the NEB and the Atlantic Ocean tropical. The wind fields analysis indicate 

that, for the level of 850 hPa anticyclonic systems of the South Atlantic and Pacific and the trade 

winds are well represented every month. At 250 hPa the Bolivian High, the Vortex Cyclonic 

Northeast and the Subtropical Jet are well simulated and the maximum intensity of the winds in the 

southern hemisphere is shifted southward in February and March. 

 

Palavras-Chave – Meteorologia, Precipitação, Previsão Numérica 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Previsões para o horizonte de 3 a 4 meses (previsões sazonais) são úteis para apoiar o 

planejamento de diversas atividades, tais como a agricultura, gestão de recursos hídricos, 

abastecimento e produção de energia, elaboração de políticas públicas voltadas para mitigação de 

desastres naturais ou até mesmo controle de epidemias relacionadas às condições do tempo. Todas 

elas apresentam um impacto direto na qualidade de vida da população e também na economia. 

A previsibilidade em escala sazonal é determinada pelos sistemas de grande escala com baixa 

variabilidade sazonal e condições de contorno inferior controlada pela temperatura da superfície do 

mar (TSM) ou umidade do solo. O regime de chuvas da Região Nordeste do Brasil (NEB) é 

influenciado pela presença de sistemas meteorológicos tais como a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), os distúrbios de leste, as 

linhas de instabilidade e até mesmo os sistemas frontais que alcançam o sul do NEB (Satyamurty et 

al., 1998). Além desses fenômenos de escala sinótica, outros eventos tais como os fenômenos El 

Niño Oscilação Sul, a Oscilação de Madden e Julian e o dipolo de temperatura da superfície do mar 

(TSM) no Oceano Atlântico tropical (norte e sul) atuam na área em estudo. Moura e Shukla (1981) 
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mostram que a variabilidade da precipitação sobre o Nordeste do Brasil está associada 

principalmente com a variabilidade da TSM sobre o Oceano Atlântico tropical. 

É necessário avaliar e identificar os erros do modelo numérico para que seja possível 

minimizar os mesmos e assim possibilitar uma melhor utilização desse recurso no planejamento e 

gestão das atividades ligadas às questões ambientais. Este trabalho tem como objetivo avaliar as 

simulações da nova versão do modelo Eta (Mesinger et al., 2012), adaptado para rodar de modo 

sazonal, utilizada no Centro de Previsão e Estudos Climáticos (CPTEC) em prever a estação 

chuvosa no Nordeste do Brasil (NEB) no período de 2001 a 2009 de maneira a identificar seus erros 

sistemáticos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para este trabalho são elaboradas simulações com a nova versão do modelo Eta (Mesinger et 

al., 2012) adaptada para rodar em modo sazonal, com resolução horizontal de 40 km e com 38 

níveis na vertical, utilizando como dados de entrada e de contorno lateral os dados da Reanálise do 

National Centers for Environmental Prediction - Climate Forecast System Reanalysis 

(NCEP/CFSR) (Saha et al., 2010) e como dados de contorno inferior valores de temperatura da 

superfície do mar (TSM) disponibilizados pelo NCEP.  Esta nova versão inclui modificações, tais 

como esquema de advecção vertical, refinamento da coordenada vertical, modificações nos 

esquemas de parametrização de convecção cumulus. As integrações possuem um único membro 

com início no dia 15 de janeiro de cada ano e integrado por 4,5 meses para os anos de 1998 a 2010. 

As simulações são confrontadas com os dados observados de precipitação compilados pelo 

CPTEC e reanálises do Global Precipitation Climatology Project (GPCP), do European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) Era-Interim (Dee et al., 2011) e do CFSR calculando-

se as médias dos totais mensais de precipitação, medias mensais de vento em 850 e 250 hPa e 

temperatura a 2 metros para as previsões e observações do período de 2001 a 2009. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Precipitação 

 

A Figura 1 apresenta os campos médios dos totais mensais de precipitação dos anos de 2001 a 

2009 para cada um dos meses (fevereiro, março, abril e maio) para a simulação do modelo Eta, para 

os dados observados de precipitação compilados pelo CPTEC e para os dados de precipitação do 
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GPCP. Pode-se notar pela Figura 1 que os campos de precipitação fornecidos pelo CPTEC e pelo 

GPCP sobre o continente são coerentes, sendo que o primeiro apresenta uma maior estrutura devido 

à sua resolução mais alta. Os dados fornecidos pelo CPTEC apresentam informações apenas sobre o 

continente, portanto as comparações sobre o oceano são referentes ao GPCP. A precipitação do 

modelo Eta no interior do continente, principalmente no interior da Bahia e no interior do Ceará é 

subestimada em aproximadamente 50 mm/mês nos meses de fevereiro a abril, sendo o mês de maio 

melhor representado. Sobre o oceano próximo ao NEB os valores de precipitação são 

superestimados em média 100 mm/mês próximo ao litoral leste em todos os meses, principalmente 

em maio, onde os valores são aproximadamente 200 mm/mês acima do observado. 
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Figura 1: Campos médios dos totais mensais de precipitação de 2001 a 2009 para os meses de fevereiro, março, abril e 

maio. A coluna da esquerda é referente à simulação do modelo Eta, a coluna do meio contém aos dados observados de 

precipitação compilados pelo CPTEC (apenas dados sobre o continente) e a coluna da direita é referente aos dados de 

precipitação do GPCP. 

 

3.2 Temperatura do ar a 2 metros 

 

Na Figura 2 são apresentados os campos médios de temperatura do ar a 2 metros dos anos de 

2001 a 2009 calculados para cada um dos meses (fevereiro, março, abril e maio) para a simulação 

do modelo Eta e para a Reanálise Era-Interim. Nota-se que as simulações apresentam maior 

detalhamento sobre o continente, devido à sua maior resolução em comparação à Reanálise. Sobre o 

NEB os valores são subestimados em aproximadamente 2 oC em todos os meses. As simulações 

representam adequadamente os valores de temperatura sobre o oceano próximo ao litoral do NEB 

nos meses de março, abril e maio, sendo fevereiro bem representado ao norte e subestimado em 2 oC 

no litoral leste. No Atlântico sobre o equador a temperatura é subestimada no mês de fevereiro e 

março (~ 2 oC), nos demais meses é bem representada. 
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Figura 2: Campos médios de temperatura do ar a 2 metros de 2001 a 2009 para os meses de fevereiro, março, abril e 

maio. A coluna da esquerda é referente à simulação do modelo Eta e a coluna da direita aos dados da Reanálise Era-

Interim. 

 

3.3 Ventos em 850 hPa e 250 hPa 

 

As médias referentes aos campos de vento em 850 hPa estão ilustrados na Figura 3. Pode-se 

notar que os sistemas anticiclônicos que atuam nos oceanos Atlântico sul (ASAS) e Pacífico sul 

(ASPS) são em média representados adequadamente em todos os meses.  A intensidade dos ventos é 

subestimada em fevereiro no sul do NEB (~ 2 m/s), Minas Gerais (~ 3 m/s) e no oceano Atlântico 

próximo ao equador (~ 4 m/s), em abril sobre o NEB (~ 2 m/s) e em maio sobre oceano Atlântico ao 

norte do NEB (~ 4 m/s). Os ventos alísios também são em média simulados em concordância com a 

Reanálise CFSR. 
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Figura 3: Campos médios de vento em 850 hPa de 2001 a 2009 para os meses de fevereiro, março, abril e maio. A 

coluna da esquerda é referente à simulação do modelo Eta e a coluna da direita aos dados da Reanálise CFSR. 

 

Na Figura 4 estão ilustrados os campos médios mensais dos ventos em 250 hPa. Nota-se que a 

Alta da Bolívia (AB) é em média simulada adequadamente nos meses de fevereiro e março. Já no 
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mês de abril, embora não seja possível ver o vórtice por se tratar de um campo médio e também por 

ser um mês de enfraquecimento do sistema (Cavalcanti, et al., 2009), é possível notar a divergência 

sobre a região correspondente. O Vórtice Ciclônico do Nordeste (VCN) também é simulado 

adequadamente no mês de fevereiro que, segundo Cavalcanti, et al. (2009) é um dos meses de maior 

ocorrência. A intensidade dos ventos e a variabilidade interanual do Jato Subtropical (JS) também 

são simuladas adequadamente pelo modelo. No hemisfério norte a região de intensidade máxima 

dos ventos é deslocada em aproximadamente 10o para o sul nos meses de fevereiro e março. 
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Figura 4: Campos médios de vento em 250 hPa de 2001 a 2009 para os meses de fevereiro, março, abril e maio. A 

coluna da esquerda é referente à simulação do modelo Eta e a coluna da direita aos dados da Reanálise CFSR. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 As simulações sazonais da nova versão do modelo Eta sazonal são avaliadas para o período 

de fevereiro a maio dos anos de 2001 a 2009 para a região Nordeste do Brasil. São calculados os 

campos médios mensais de precipitação, temperatura a 2 metros e ventos em 850 hPa e 250 hPa. A 

avaliação dos campos de precipitação indica que as simulações apresentam uma subestimativa dos 

valores de precipitação sobre parte da Bahia e Ceará e uma superestimativa sobre o oceano próximo 

ao litoral leste. Nos campos de temperatura do ar a 2 metros os valores são subestimados sobre o 

NEB e o oceano Atlântico tropical no mês de fevereiro, enquanto que os demais meses estão em 

média de acordo com a Reanálise. Com relação aos campos de vento, a avaliação feita para o nível 

de 850 hPa indica que os sistemas ASAS, ASPS e os ventos alísios são em média bem 

representados em todos os meses. No nível de 250 hPa a AB, o VCN e o JS são em média 

simulados de acordo com a Reanálise e a intensidade máxima dos ventos no hemisfério sul é em 

média deslocada para sul em fevereiro e março. 

As próximas etapas do trabalho consistem em estudar o comportamento anual e calcular os 

campos de anomalia e correlação a fim de obter uma avaliação objetiva das variáveis em estudo. 
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