
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DE SUBREGIÕES DO ATLÂNTICO TROPICAL NA 

PRECIPITAÇÃO NO LESTE DO NORDESTE BRASILEIRO 

 

ANA CLEIDE BEZERRA AMORIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

JUNHO - 2016 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial  
Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amorim, Ana Cleide Bezerra. 
Influência de subregiões do Atlântico Tropical na precipitação no leste do 

Nordeste brasileiro / Ana Cleide Bezerra Amorim. - Natal, 2016. 
142 f. : il.  
 
 Orientador: Prof. Dr. Cláudio Moisés Santos e Silva. 
 Coorientadora: Profa. Dra. Maria Helena Constantino Spyrides. 
  
Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 

Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas. 
 
 1. Ambiente climático – Tese. 2. Análise de agrupamento - Tese. 3. Regressão 

linear – Tese. 4. Previsão sazonal – Tese. I. Silva, Cláudio Moisés Santos e. II. 
Spyrides, Maria Helena Constantino. III. Título. 

 
RN/UF/BSE-CCET                                                 CDU: 551.58:502 





 



 

 

 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

Dedico esta tese aos meus 

Pais Wilson Bezerra (in 

memória) e Maria de Fátima 

que me ensinaram o dom da 

humildade e da perseverança, 

além de sempre dizer “minha 

filha, o amanhã pertence a 

Deus”. 

 

 

Tudo vem de Ti, Senhor 

Tudo vem de Ti, Senhor 

E das Tuas próprias mãos Te damos 

E das Tuas próprias mãos Te damos 

 

Quem há semelhante a Ti? 

E a quem podes ser comparado? 

Deus que tudo fez 

Tudo é Teu 

... 

 

Ana Paula Valadão 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiro a Deus. 

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

(CAPES) a concessão da bolsa durante o doutorado.  

Agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas – 

PPGCC, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela disponibilidade 

de infraestruturas de material e de recursos humanos. 

Agradeço ao meu orientador, o Prof. Dr. Claúdio Móises Santos e Silva.  

Agradeço à minha co-orientadora, a Prof.a Dr.a Maria Helena 

Constantino Spyrides. 

Agradeço ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Climáticas - PPGCC-UFRN, Prof. Dr. Paulo Lúcio, pelas sugestões durante os 

resultados deste trabalho. 

Agradeço aos professores do PPGCC pelos ensinamentos durante as 

disciplinas.  

Agradeço aos colegas Físicos, Meteoros, Geógrafos, Estatísticos, 

Geólogos, Matemáticos pelas sugestões durante todo o curso de doutorado.  

Agradeço ao meu esposo Marcelo Amorim pelo amor, dedicação e 

paciência ao longo dessa jornada e tantas que ainda surgirão. 

Agradeço ao meu filho Vinicius Amorim (meu presentinho de Deus), que 

veio no momento certo da minha vida, no meio do doutorado. 

 Agradeço à família do meu esposo pelo apoio emocional durante o 

doutorado.  

E por fim, agradeço aos colegas que direta ou indiretamente 

contribuíram para este momento.  

Essa pesquisa foi desenvolvida no âmbito do projeto intitulado "Estudo 

sobre o clima do Nordeste do Brasil através de Modelos Regionais", Linha de 

fomento "Bolsa de Produtividade em Pesquisa PQ-2/2014" concedida ao 

orientador principal da tese e financiada pelo CNPQ, cujo número do processo 

é 303061/2014-6. 

  



RESUMO 

 

 Neste estudo identificou-se a influência de áreas de Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) semelhantes do Oceano Atlântico Tropical na 

precipitação no norte do leste do Nordeste do Brasil (NLNEB). Dados da rede 

hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas validaram um produto da 

Universidade de Delaware cobrindo um período de 1900 a 2008. Utilizaram-se 

dados de TSM mensal do NOAA - Extended Reconstructed Sea Surface 

Temperature V3b (NOAA_ERSST_V3) para as áreas do Atlântico e Pacífico 

entre as latitudes de 40ºN e 40ºS. Consideraram-se três ambientes de grande 

escala: Presença de El Niño no Pacífico e diferença positiva entre anomalias 

de TSM sobre as áreas Norte (5 - 20°N, 60-30°W) e Sul (0-20°S, 30°W-10°E) 

do oceano Atlântico Tropical (ambiente desfavorável); Presença de La Niña no 

Pacífico e diferença negativa entre as anomalias de TSM sobre as áreas Norte 

(5 - 20°N, 60-30°W) e Sul (0-20°S, 30°W-10°E) do oceano Atlântico Tropical 

(ambiente favorável); Ausência de El Niño e La Niña, assim como ausência de  

anomalias de TSM sobre as áreas Norte (5 - 20°N, 60-30°W) e Sul (0-20°S, 

30°W-10°E) do oceano Atlântico Tropical (ambiente Neutro). Aplicou-se a 

análise de agrupamento aos dados de TSM mensal para os três ambientes 

climáticos para todos os pontos de grade do domínio do Oceano Atlântico. A 

distância euclidiana foi utilizada como medida de dissimilaridade, o método 

hierárquico de variância mínima de Ward como método de ligação e o gráfico 

da Silheuta para avaliar a partição de cada agrupamento. Identificaram-se seis 

grupos em cada ambiente climático.  A influência do ENOS no Atlântico tropical 

foi observada nos resultados como discutida na literatura. A regressão linear 

por componentes principais foi utilizada para verificar o potencial de previsão 

dos grupos FAV e DESFAV na precipitação do NLNEB. A interação oceano-

atmosfera revelou apenas grupos do ambiente FAV com potencial de previsão 

para a precipitação do NLNEB no período de AMJJ, as áreas do ambiente 

DESFAV não apresentaram significância estatística (valor-p < 0,05) na 

precipitação do NLNEB. 

Palavras–chave: Ambiente climático, Análise de Agrupamento, Regressão 

linear, Previsão sazonal. 

 



ABSTRACT 

 

 This study identified the influence of Sea Surface Temperature (SST) 

similar of the Tropical Atlantic Ocean in the north of east of Northeast Brazil 

(NLNEB) precipitation. Hydrometeorological network of the Agência Nacional de 

Águas (ANA) validate a product of the University of Delaware covering the 1900 

to 2008 period. Were used monthly SST data from NOAA - Extended 

Reconstructed Sea Surface Temperature V3B (NOAA_ERSST_V3) for areas of 

the Atlantic and Pacific between 40ºN and 40ºS latitudes. We consider three 

large-scale environment: presence of El Niño in the Pacific and the positive 

difference between SST anomalies on the Northern (5-20 ° N, 60-30 ° W) and 

Southern (0-20 ° S, 30 ° W -10 ° E) areas of the Tropical Atlantic Ocean 

(unfavorable environment); presence of La Niña in the Pacific and negative 

difference between the SST anomalies on the Northern (5-20 ° N, 60-30 ° W) 

and Southern (0-20 ° S, 30 ° W-10 ° E) areas of the Tropical Atlantic Ocean 

(favorable environment); absence of El Niño and La Niña, as well as the 

absence of SST anomalies on the Northern areas (5-20 ° N, 60-30 ° W) and 

Southern (0-20 ° S, 30 ° W-10 ° E) Atlantic Tropical (Neutral environment). The 

cluster analysis was applied to the SST monthly data at each grid point on three 

climatic environment of the Atlantic Ocean. Euclidean distance was used as 

similarity (dissimilarity) measurement, the Ward's Minimum Variance 

agglomerative Method as connection method and Silheuta graphic was used to 

assess the partition in each group. Were identified clusters six on each climatic 

environment. The influence of ENSO in the tropical Atlantic was observed in the 

results as discussed in the literature.  The multiple linear regression (MLR) by 

principal components was used to verify the groups potential prediction in the 

precipitation's NLNEB. The ocean-atmosphere interaction revealed FAV 

environment groups with potential prediction for the precipitation's NLNEB, the 

areas of the DESFAV environment were not statistically significant (p-value 

<0.05) in the precipitation's NLNEB. 

Key-words: Climatic Environment, Cluster Analysis, Linear Regression, 

Seasonal forecast. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O clima do Nordeste do Brasil (NEB) é influenciado diretamente por 

mecanismos físicos que ocorrem na interface oceano-atmosfera, sendo fundamental 

a influência conjunta do Oceano Pacífico e Oceano Atlântico. Diferentes tipos de 

clima são observados na região, com máximos anuais de precipitação variando de 

300 mm, na região semiárida, a 2.000 mm, no litoral (Alvares et al., 2014). 

Meteorologicamente, os principais sistemas que favorecem a precipitação sobre o 

NEB são: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) (Zhou e Lau, 2001; Souza e 

Cavalcanti, 2009), os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) (Kousky e Gan, 

1981; Alves, 2001; Coutinho et al., 2010), os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) 

(Yamazaki e Rao, 1977; Torres e Ferreira, 2011; Gomes et al., 2015), as Linhas de 

Instabilidade (LI) (Ferreira e Mello, 2005) e Complexos Convectivos de Mesoescala 

(CCM) (Souza et al., 1998; Fedorova et al., 2009; Lyra et al., 2015). Além dos 

Sistemas Frontais (SF) (Kousky, 1979; Alves e Kayano, 1991) e da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que atuam sobre a faixa Sul do NEB (SNEB) 

(Chaves e Cavalcanti, 2001; Carvalho et al., 2002; Carvalho et al., 2004).  

 No Norte do NEB (NNEB), os maiores valores de precipitação devem-se à 

presença da ZCIT do Oceano Atlântico (De Souza e Cavalcanti, 2006). Na faixa 

Leste do NEB (LNEB), os máximos de precipitação ocorrem no outono (março, abril 

e maio – MAM) e, principalmente no inverno (junho, julho e agosto – JJA) austral 

causado por vários sistemas meteorológicos que atuam ao longo de ambas as 

estações. Estudos destacam dois principais fenômenos no inverno austral: a 

ocorrência de DOL, que se propagam para oeste sobre o Oceano Atlântico (Reboita 

et al., 2010; Torres e Ferreira, 2011; Santos et al., 2012; Kouadio et al., 2012; 

Gomes et al., 2015; Hounsou et al., 2015) e sistemas convectivos remanescentes de 

SF que atingem latitudes baixas. Além desses, verifica-se a influência de brisa, 

sobretudo no período noturno, referente à formação de uma zona de convergência 

entre a brisa terrestre e o escoamento em baixos níveis (Kousky,1979) e a 

variabilidade da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) (Rao et al.,1993). Neste 

último, os autores sugerem que a ASAS é o principal mecanismo de transporte de 

vapor de água nos primeiros níveis da atmosfera para o NEB. 

 A sazonalidade e a variabilidade interanual da precipitação no NEB são 

diretamente influenciadas pelas anomalias de temperatura da superfície do mar 
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(TSM) tanto do Pacífico quanto do Atlântico (Enfield, 1996; Seth et al., 2007; Nobre 

et al., 2006; Misra e Zhang, 2007; Hounsou et al., 2015). No Atlântico, a influência do 

Anticiclone Subtropical do Norte (ASAN) e ASAS definem as condições do clima da 

região. Entre os dois Anticiclones localiza-se o cavado equatorial que em seu eixo 

está a ZCIT. A ZCIT segue regiões com máximas TSM (Ferreira e Melo, 2005), 

assim em anos em que se observa um Gradiente de TSM inter-Hemisférico do 

Atlântico Tropical (GRAD), a posição mais ao sul da ZCIT é alterada (Nobre e 

Shukla, 1996). Este ambiente na TSM foi inicialmente chamado de dipolo de TSM do 

Atlântico Tropical (Moura e Shukla,1981), ultimamente é chamado de gradiente inter-

hemisférico da bacia do Atlântico (De Souza et al., 2005). O GRAD é identificado 

pela diferença entre as anomalias TSM (ATSM) sobre as áreas Norte (5 - 20°N, 60-

30°W) e Sul (0-20°S, 30°W-10°E) do oceano Atlântico Tropical (ATL_N e ATL_S, 

respectivamente). Valores positivos do GRAD representam um gradiente de ATSM 

direcionado para o Atlântico Norte (GRAD Norte), valores negativos indicam um 

gradiente de ATSM direcionado para o Atlântico Sul (GRAD Sul) (De Souza et al., 

2005). 

 No Pacífico, o El Niño – Oscilação Sul (ENOS) é um dos principais 

fenômenos responsáveis pelas variações interanuais de precipitação no NEB.  

Walker (1928) documentou a influência do aquecimento anômalo no leste do 

Oceano Pacífico e a seca no NEB, no outono austral. A partir deste estudo, outros 

diversos trabalhos (Hastenrath e Heller, 1977; Moura e Shukla, 1981; Alves e 

Repelli, 1992; Souza e Nobre, 1998; Andreoli e Kayano, 2007; Lucena et al., 2011; 

Amorim et al., 2014a, 2014b) foram realizados para compreender os mecanismos de 

secas no NEB.    

 A previsão sazonal para a estação chuvosa do NNEB pode ser realizada 

através de dados de TSM dos Oceanos Pacífico e Atlântico com mais de um mês de 

antecedência (Ward e Folland, 1991; Hastenrath e Greischar, 1993b; Greischar e 

Hastenrath, 2000; Folland et al., 2001; Coelho et al., 2006; Alves et al., 2007). Essas 

previsões podem ser mais confiáveis quando se leva em consideração tanto as 

características da TSM da região do ENOS, quanto do Atlântico (GRAD) (Folland et 

al., 2001). No entanto, especificamente em algumas áreas do NEB, tal como para a 

faixa leste da região, ainda não existem modelos operacionais para prognósticos. 

 O uso de ferramentas estatísticas para fins de prognóstico sazonal 

(Chatzithomas et al., 2015; Li et al., 2015) podem ser usadas para melhorar as 

previsões providas pelos modelos dinâmicos. Essa metodologia tem sido uma 
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alternativa bastante promissora (Folland et al., 2001; Barnston et al., 2003; Coelho et 

al., 2006; Hastenrath, 2009). Especificamente para o NEB, estudos estão 

disponíveis para o setor norte (Ward e Folland, 1991; Folland et al., 2001; 

Hastenrath, 2009; Alves et al., 2007, 2012) e região do semiárido (Da Silva et al., 

2014).  No entanto, para o LNEB, questiona-se se o prognóstico sazonal utilizando 

ferramentas estatísticas também trariam resultados satisfatórios. Santos et al. (2002) 

tentaram aplicar um modelo probabilístico de distribuição Beta para o LNEB, 

cobrindo as áreas da costa leste dos estados do Rio Grande do Norte a Sergipe. A 

análise do ajuste dos dados foi considerada aceitável, no entanto, a habilidade 

desses modelos não foi satisfatória para a região mais a sul do LNEB.  

 A identificação de regiões do Oceano Atlântico Tropical (OAT), que 

influenciam os sistemas meteorológicos que favorecem as chuvas durante o inverno 

sobre o LNEB, é um tema em aberto na Meteorologia (Diedhiou et al., 2010). 

Entretanto, sabe-se que anomalias positivas de TSM no Atlântico Tropical Sul (ATS) 

produzem precipitação sobre o LNEB (Rao et al., 1993; Moura et al., 2009; Amorim 

et al., 2012; Duarte et al., 2015). Algumas tentativas de se estabelecer uma relação 

entre áreas específicas do OAT e a chuva do NEB foram realizadas (Rao et al., 

1993; Xavier et al., 2000b; Moura et al., 2009; Amorim et al., 2014a). Porém, ainda 

não está claro se a variabilidade da TSM nas regiões definidas por Xavier et al. 

(2000b), por exemplo, é de fato um bom preditor de precipitação especificamente 

sobre o LNEB. Além disso, regiões do OAT de TSM climatologicamente 

homogêneas foram identificadas em estudos (Wolter, 1987; Wolter e Hastenrath, 

1989). No entanto, não se sabe se existem diferenças entre áreas homogêneas 

sobre o OAT, definidas por Wolter (1987) e Wolter e Hastenrasth (1989) durante as 

situações de diferentes ambientes climáticos, conforme definido por De Souza et al. 

(2005). Então pode-se levantar a hipótese de que um método estatístico de previsão 

sazonal baseado em áreas estáticas (Xavier et al., 2000b) pode não ser tão eficaz 

exclusivamente para o LNEB. 
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1.1 Hipótese 

 

 A precipitação sazonal do LNEB é diferente das demais áreas do NEB. O 

máximo de chuva no LNEB ocorre em junho-julho, enquanto que no NNEB ocorre 

fevereiro-março e no SNEB em novembro-dezembro. Percebe-se a grande 

variabilidade espacial e temporal da precipitação de grande parte do NEB, no qual 

se configura como um dos assuntos mais importantes da meteorologia da região. 

 A hipótese do presente estudo é: se a TSM do OAT controla a ocorrência de 

sistemas meteorológicos que atinge o LNEB, então é necessário identificar áreas 

estatisticamente significativas dentro de cada ambiente climático para utilizá-las na 

construção de modelos apropriados a fim de obter um prognóstico sazonal de 

melhor qualidade. 

 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal desta tese é estudar a influência da temperatura da 

superfície do mar do Oceano Atlântico Tropical sobre a variação no volume de 

precipitação da parte Leste do Nordeste do Brasil, com o intuito de se identificar 

áreas com potencial de previsão para a precipitação sazonal da região. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o produto de precipitação fornecido pela Universidade de Delaware 

para a região Leste do Nordeste, com objetivo de utilizar estas informações 

para a estimação da precipitação por meio de modelagem estatística; 

 Identificar áreas com similaridade nas temperaturas da superfície do mar do 

Oceano Atlântico Tropical em diferentes ambientes climáticos; 

 Analisar potenciais influências das áreas identificadas com similaridades e 

dissimilaridade das médias de temperatura de superfície do Oceano Atlântico 

Tropical sobre a precipitação no Leste do Nordeste do Brasil. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

 A revisão da literatura será apresentada a seguir, abrangendo o principal 

sistema meteorológico responsável por eventos de precipitação no LNEB, que são 

os DOL. Além disso, sabe-se que o clima do LNEB é influenciado diretamente pela 

interação oceano-atmosfera dos oceanos adjacentes, deste modo, também será 

abordada na revisão a influência de ambos os oceanos sobre a chuva no NEB, 

enfatizando o papel do Oceano Atlântico.  Finalmente, serão apresentados estudos 

sobre modelagem estatística para o NEB. 

 

 

2.1 Sistemas Convectivos: ênfase em DOL  
 

 

 Os ventos que predominam de leste para oeste em baixos níveis na região 

equatorial são chamados de ventos alísios (Nieuwolt, 1978). Os ventos alísios são 

persistentes e intensos. Quando uma perturbação nesse padrão de vento e na 

pressão é observada, esta é comumente chamada de Distúrbios Ondulatórios de 

Leste ou Ondas de Leste. Observa-se na Figura 1 regiões onde há indícios de DOL 

(Berry et al., 1945) ao longo da região tropical. Especificamente no ATS, inclui-se a 

costa LNEB (Yamasaki e Rao, 1977), muito embora eventos de precipitação intensa 

que ocorrem na região costeira da Amazônia sejam aparentemente influenciados por 

esses tipos de distúrbios, conforme estudo apresentado por Santos et al. (2016).  

 A região do Caribe foi uma das primeiras regiões de estudos sobre DOL 

(Dunn, 1940), quando isóbaras no intervalo de 24 horas deslocando de leste para 

oeste foram observadas. Riehl (1945), na mesma década, observou que mudanças 

na direção do vento eram geralmente acompanhadas de formação e deslocamento 

de centros isobáricos e sugeriu que esses centros equivaliam à propagação de 

ondas atmosféricas deslocando-se de leste para oeste. Assim, definiu-se a esse tipo 

de sistema atmosférico, Onda de Leste. Também são chamadas de Ondas Tropicais 

quando acontecem em outras partes dos trópicos, mas são conhecidas por Ondas 

Africanas quando advêm no Oceano Atlântico Norte e no oeste da África (Viltard et 

al., 1997). 
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Figura 1 - Regiões em que se observa ou possui indicações de ocorrências de DOL. 

Fonte: Yamazaki e Rao (1977). 

 

  A estrutura horizontal de um DOL no Hemisfério Sul (HS) foi idealizada por 

Hall (1989). A mudança na componente do vento é uma das principais 

características destacadas em estudos sobre este assunto (Coutinho e Fisch, 2007). 

Esses sistemas convectivos também produzem chuvas intensas na Amazônia, no 

LNEB e NNEB. Por isso, tornaram-se focos de vários estudos ao longo das últimas 

décadas, particularmente, vários estudos têm sido realizados na região do ATS 

(Barbosa et al., 2006; Alves et al., 2006; Coutinho e Fisch, 2007; Torres e Ferreira, 

2011, Kouadio et al., 2012; Oliveira et al., 2013; Diedhiou et al., 2011; Hounsou-gbo 

et al., 2015; Gomes et al., 2015; Santos et al., 2016).  

 Destacam-se no Quadro 1 estudos realizados para região do NEB, incluindo o 

LNEB, no qual é encontrada a contagem de eventos de DOL, períodos de duração, 

o nível vertical em que foi identificado etc. De forma geral, os resultados mostram 

que esses distúrbios possuem velocidade de fase de 3 a 8 dias, comprimento de 

onda de 3.000 a 7.000 Km e maior frequência em 700 hPa, além de contribuir, 

principalmente, no acumulado de precipitação da região de ocorrência.  
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Quadro 1- Características dos DOL na Região Norte da América do Sul e ATS. 

Autores 
Área de 

estudo 
Principais resultados 

Yamazaki, 

1975; 

Ao longo da 

costa do NEB 

Elevados índices pluviométricos nos meses de 

inverno estavam associados aos DOL. 

Ramos, 1975; 
Atlântico 

Tropical 

Dados para Petrolina-PE mostraram que a 

estação chuvosa é influenciada por DOL. 

Neiva, 1975; 

Atlântico 

Equatorial 

Sul 

4 a 6 dias; ~ 6000 km e 11° de longitude por dia; 

Similares às encontradas por Yamazaki (1975). 

Barbosa et al., 

2006 

Costa Norte 

do Brasil 

Utilizando fração de nuvens associadas à 

convecção propôs que uma perturbação 

convectiva (PC) iniciada por aquecimento e brisa 

(fatores locais), for intensificada por alguma 

forçante de escala sinótica (ZCIT, DOL, etc...), 

então a PC ganha grande extensão horizontal e 

se propaga continente adentro, no entanto, esse 

modelo conceitual ainda passaria por testes. 

Diedhiou et al., 

(2010) 

Atlântico 

Tropical 

Norte (ATN) 

e ATS 

Sobre o Atlântico Sul, a atividade sinótica parece 

ser muito mais fraca em relação ao Atlântico 

Norte e, especialmente, entre maio e agosto com 

períodos entre 3 e 5 dias. A maior ocorrência de 

distúrbios é encontrada de janeiro a abril e de 

setembro a dezembro, com período de 3 a 9 

dias. Ressalta que DOL pode atravessar o 

Oceano Atlântico e pode contribuir para a 

organização de convecção sobre a América do 

Sul, no entanto, isso precisa ser mais bem 

investigada. 

Torres e 

Ferreira, 2011; 

Oceano 

Atlântico 

Equatorial 

Sul e costa 

LNEB 

Análise e modelagem de DOL. Período de abril a 

julho de 2005 e 2006. Período de 5 dias; 

velocidade de 10 m/s e comprimento de onda de 

4000 km, analisados no nível de 700 hPa. 
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Quadro 1- Características dos DOL na Região Norte da América do Sul e ATS 

(conclusão) 

Autores 
Área de 

estudo 
Principais resultados 

Kouadio et al., 

2012. 

Sudoeste 

equatorial do 

Atlântico. 

Ciclo de atuação variando entre 3 e 8 dias. 

Velocidade média de 8 m/s. Períodos de 2004, 

2005 e 2006. 

Hounsou et al. 

(2015) 

ATN, ATS, 

NNEB e 

LNEB. 

Eventos de chuvas fortes no NNEB e LNEB. As 

chuvas do NNEB são favorecidas pelo GRAD. As 

chuvas do LNEB são influenciadas pelo GRAD, e 

principalmente pelo modo zonal da interação 

oceano-atmosfera no ATS. 

Gomes et al. 

(2015) 
LNEB 

Estudo de caso: DOL foram identificados por um 

sistema de rastreamento automático (TrancKH), 

imagens de satélite e análise de compostos. O 

TracKH verificou regiões preferências para 

gênese de DOL em dois anos de estudo, ambos 

próximos ao LNEB (10°S-25°W e 15°S-15°W).   

 

 

2.2 Influências dos processos de interação Oceano Atmosfera na chuva do 
NEB  
 

 No Oceano Pacífico Tropical, o modo dominante de variabilidade climática 

interanual é o ENSO. As mudanças na circulação atmosférica originadas pela 

atuação do ENSO afetam o clima ao redor do mundo (Glantz et al.,1991), incluindo 

áreas no Brasil (Grimm et al., 2003; Rodrigues et al., 2011; Duarte et al., 2015).   

 A influência do ENOS em escala global foi evidenciada com a técnica de 

Análise de Cluster (AC) (Walter, 1989). Áreas geográficas similares foram 

encontradas na região Tropical sobre os Oceanos Atlântico, leste do Pacífico e 

Índico para quatros variáveis importantes no estudo de interação oceano-atmosfera. 

A interação entre estas variáveis foi bem representada em cada cluster (Walter, 

1989), que, posteriormente, criou-se o Multivariate ENSO Index (MEI) (Walter e 

Timlin, 2011).  
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 Apesar das ATSM no OAT serem mais fracas que as no Pacífico Equatorial 

associada ao ENOS, estas também apresentam uma forte influência sobre a 

precipitação do NEB tanto remota quanto local e em diversas escalas de tempo 

(Carton et al., 1996; Nobre e Shukla, 1996; Wainer e Venegas, 2002; Servain et al., 

2003). 

 O modo dominante de variabilidade interanual de interação oceano-atmosfera 

no Atlântico equatorial é semelhante ao ENSO (Xie e Carton 2004; Keenlyside e 

Latif 2007; Jansen et al., 2009; Ding et al., 2012) e é chamado Modo Zonal do 

Atlântico ou Niño do Atlântico (Zebiak, 1993). Caracteriza-se com ATSM extremas e 

com distribuição aproximadamente zonal no leste do Atlântico Equatorial e muitas 

vezes sua fase madura pode ocorrer durante o verão boreal (Keenlyside e Latif 

2007). Além disso, esse modo de variabilidade é acompanhado por alterações na 

intensidade dos alísios no Atlântico Equatorial Oeste. Os alísios apresentam-se mais 

fracos que o normal durante eventos quentes e mais fortes em casos frios. O início 

de um evento ocorre em escalas de poucas semanas a meses, devido à perturbação 

e desenvolvimento de ondas de Kelvin e Rossby equatorial, forçadas pelo vento 

(Zebiak, 1993). Wagner e da Silva (1994) ressaltaram que a região do Golfo da 

Guiné geralmente sofre impactos climáticos durante o período de JJA decorrente a 

este modo. 

 No trabalho de Huang et al. (1995) mostraram-se evidências numéricas da 

existência de uma piscina quente na porção oeste do OAT, localizada a leste da 

região NEB. Essa Piscina Quente do Atlântico Tropical (PQAT) pode contribuir na 

variabilidade da TSM sobre a bacia do OAT, em conjunto com o sistema da “língua 

fria” do Atlântico equatorial, favorecendo a formação do ramo sul da ZCIT (Grodsky e 

Caryon, 2002). Além disso, aparenta ter influência com a formação de DOL (Kouadio 

et al. 2002).   

 Outro modo de variabilidade presente no OAT é bem diferente do ENOS, é o 

GRAD (Moura e Shukla, 1981; Servain, 1991; Servain et al., 2000; Servain et al., 

2003). Este abrange variações de fases opostas na TSM em cada hemisfério em 

diversas escalas de tempo. A ocorrência conjunta do ENOS e do GRAD 

influenciando a precipitação tem sido investigada nos últimos anos para o NEB 

(Sousa et al., 2005; Andreoly e Kayano, 2006; Andreoli e Kayano, 2007; Lucena et 

al., 2011; Rodrigues et al., 2011; Alves, 2012).  

 Recentemente, estudos têm evidenciado que a fase negativa do GRAD está 

associada a anomalias positivas de precipitação do LNEB (Amorim et al., 2012, 
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2014; Hounsou-gbo et al., 2015). No entanto, Hounsou-gbo et al. (2015) sugere que, 

além do GRAD, existe uma forte influência da ATSM do sudeste do Atlântico tropical 

(15° - 0°W e 10° - 20°S), esta ATSM propaga para noroeste em direção à região do 

LNEB. Segundo esses autores, a propagação desse núcleo significativo de ATSM é 

análoga à velocidade média do fluxo da Corrente Equatorial Sul (EQS), sugerindo 

que durante a fase negativa do GRAD, o modo zonal do ATS influencia fortemente 

precipitação do LNEB. Deste modo, as anomalias positivas (negativo) de TSM na 

área da PQAT (Huang et al., 1995) em fevereiro-março favorece (impede) o calor na 

parte oeste da bacia, o que induz acumulados (déficits) de precipitação significativos 

no LNEB em junho e julho. Hounsou-gbo et al. (2015) conclui que um 

acompanhamento da TSM e vento na região da PQAT de fevereiro-março parece 

ser crucial para a previsão de episódios de chuvas ou secas do período chuvoso do 

LNEB.  

 Para investigar o papel da dinâmica dos oceanos, Rodrigues et al. (2011) 

reproduziram a climatologia e variabilidade do Atlântico tropical, incluindo a 

inclinação leste-oeste da termoclina termoclima ao longo do equador, a variabilidade 

da “língua fria” e GRAD. Estes autores mostraram que em 26 episódios de El Niño, o 

NEB apresentou situações de secas ou excesso de chuva em MAM, chamados de 

El Niño seco e El Niño chuvoso, respectivamente. No El Niño seco, o modo de 

língua fria é antecipado, pois são observadas ATSM positivas na Bacia Norte do 

Atlântico e ATSM negativas na Bacia Sul, impedindo a ZCIT mover-se para o sul em 

MAM, causando secas no NEB. No entanto, em anos El Niño chuvoso, a língua fria 

não se desenvolve em MAM e JJA como resultado das anomalias de oeste. Assim, a 

ZCIT permanece mais tempo ao sul, trazendo chuva para o NEB. 

 A importância das variações de TSM em ambos os oceanos tropicais, Pacífico 

e Atlântico apontam, principalmente para Bacia do Atlântico Sul como região mais 

relevante para a chuva da região do NEB e, principalmente, para o LNEB (Moura et 

al., 2009; Amorim et al., 2012; Hounsou et al., 2015). Embora o efeito remoto a partir 

do Oceano Pacífico possa ser detectado no campo de precipitação do Atlântico 

Tropical e regiões adjacentes, incluindo o NEB, o sinal forçado de TSM dominante 

na ZCIT parece vir do Oceano Atlântico Sul (Mahajan et al., 2010).  

 Apesar de Markham e McLain (1977) destacarem que as secas severas no 

NEB estavam associadas à presença de anomalias negativas de TSM no ATS, os 

modos de variabilidades neste oceano só ganharam mais importância no final da 

década de 1990. Modos associados à intensidade ou posição da ASAS foram 
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observados por Venegas et al. (1997), sendo que as variações de intensidade 

apresentaram uma escala de 14 a 16 anos, além de um dipolo de TSM, no qual um 

centro foi observado na região equatorial Sul (17ºS e 12ºW) e o outro em 40ºS e 

25ºW. Outros modos também foram observados por estes autores: um de seis a 

sete anos e outro com escala de tempo de quatro anos. Este último abrangeu áreas 

entre 15º e 35ºS – 40ºW e 10ºE associado à mudança meridional da ASAS, além de 

preceder a ocorrência de anomalias positivas de TSM no Pacífico. 

 Recentemente, o dipolo descrito por Venegas et al. (1997) tem sido chamado 

de SAD (South Atlantic dipole) em alguns estudos (Bombardi e Carvalho, 2011; 

Kayano et al., 2013), no qual têm sido observadas duas fases, o SAD positivo e o 

negativo. O positivo está associado às ATSM positivas no centro mais ao norte 

(17ºS e 12ºW) e ATSM negativas no centro mais ao sul (40ºS e 25ºW). No SAD 

negativo, as anomalias são opostas, negativas no norte e positivas no sul. A relação 

entre o SAD e o ENOS também tem sido associada à precipitação na América do 

Sul, pois ambas as fases do modo se referem ao enfraquecimento (SAD positivo) e 

intensificação (SAD negativo) de um dos sistemas que transportam umidade para o 

LNEB (a ASAS) (Venegas et al.,1997; Bombardi e Carvalho, 2011).  

 Embora Kayano et al. (2013) explicarem que o modo de SAD tem uma fraca 

influência sobre as anomalias de precipitação relacionadas ao ENOS, ou ENOS 

sobre as anomalias de precipitação relacionadas ao SAD, estes ressaltam que 

durante o inverno e primavera austral o modo SAD causa anomalias em pequenas 

áreas espalhadas do leste e sudeste da América do Sul. No SAD negativo as chuvas 

foram observadas acima do normal, e durante o SAD positivo abaixo do normal. 

 Durante as décadas de 1920-1930 e 1940-1970 os resultados indicaram que 

El Niño precede em até duas temporadas o estabelecimento de um modo de SAD 

positivo, bem como em La Niña precede em até duas temporadas o estabelecimento 

de um modo de SAD negativo. No entanto, a ocorrência simultânea de El Niño+SAD 

positivo e La Ninã+SAD negativo durante o outono austral foi documentada por 

Rodrigues et al. (2011). Segundo estes autores, os eventos ocorreram em ENOS 

fracos e localizados no Pacífico central. 

 Para o período 1975-2000, o estudo de Kayano et al. (2013) indicou a 

ocorrência do modo de SAD positivo ocorrendo em até 1 ano depois de um 

estabelecimento do El Niño e SAD negativo ocorrendo após o La Niña. Portanto, a 

circulação leste-oeste nas latitudes equatoriais (célula de Walker) poderia explicar as 
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relações entre os oceanos Pacífico e Atlântico neste último período ressalta os 

autores. 

 Os modos de variabilidade do OAT Sul têm ganhado destaque nos últimos 

anos (Nnamchi et al., 2011), inclusive alguns destes seriam em grande parte 

independente da variabilidade dos outros oceanos (Chang et al. 1998; Czaja e 

Frankignoul. 2002; Sterl e Hazeleger, 2003; Barreiro et al., 2004, 2005; Trzaska et 

al., 2007).  

 Deste modo, entender parte de alguns modos do Atlântico em relação às 

regiões que ainda existe dinâmica a serem explicadas, como é o caso do LNEB, é 

de grande importância para explicar seus efeitos no clima desta região. 

 

2.3 Previsão sazonal sobre o NEB  
 

Diversas áreas socioeconômicas, tais como agricultura, indústria, transporte, 

geração e transmissão de energia, setor comercial e turismo estão sujeitos aos erros 

ou acertos das previsões climáticas sazonais. Nas últimas décadas, o avanço da 

modelagem com Modelos de Circulação Geral da Atmosfera (MCGA), Modelos 

Climáticos Regionais (MCR) (Dickinson et al. 1989, Giorgi e Marinucci, 1991) e 

modelagem empírica estão sendo desenvolvidos para fornecerem previsões 

sazonais cada vez mais confiáveis.  

Previsões sazonais com modelos regionais têm recebido destaque 

ultimamente (Alves et al., 2000; Chou et al., 2000, 2005; Sun et al., 2005; Machado e 

Rocha, 2011; Santos e Silva et al., 2014). Sun et al. (2005) avaliaram previsões para 

o NEB entre os meses de janeiro e junho de um modelo regional (Regional Spectral 

Model), aninhado no MCGA ECHAM4.5 (European-Hamburg Model version 4.5), 

usando TSM observada para o período de 1971-2000 (30 anos) e destacaram que a 

previsão da chuva do modelo regional foi melhor em comparação ao modelo global. 

As previsões avaliadas por Alves et al. (2005) também mostraram para os meses de 

fevereiro a maio um melhor desempenho do modelo regional em relação ao modelo 

global na costa leste do Nordeste, prevendo valores de chuva mais próximos do 

observado.  

Chou et al. (2005) analisaram as previsões do ETA aninhado no MCGA 

CPTEC/COLA (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/ Center for 

Ocean-Land-Atmosphere Studies) na América do Sul. Os resultados de Chou et al. 

(2005) mostraram um melhor desempenho do modelo regional na estimativa de 
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chuva que o CPTEC/COLA, entretanto, ressaltaram que em áreas longas da costa 

norte e nordeste do Brasil o ETA ainda manteve alguns erros do MCGA.  

Machado e Rocha (2011) analisaram o desempenho do RegCM3 (Regional 

Climate Model version 3; Pal et al., 2007) aninhado ao MCGA CPTEC/COLA para 

previsão sazonal em grande parte da América do Sul. Para o NEB, Machado e 

Rocha (2011) mostraram que alguns erros sistemáticos do CPTEC/COLA foram 

corrigidos pelo RegCM3, como por exemplo, o posicionamento da precipitação 

associada à ZCIT verificada no CPTEC/COLA que deslocava a estação chuvosa do 

NEB para MAM ao invés de fevereiro, março e abril (FMA). Associado a este erro, as 

previsões do CPTEC/COLA superestimavam a chuva trimestral podendo 

comprometer tomada de decisões em diversas áreas socioeconômicas.  

O desempenho da quarta versão do RegCM4 tem sido recentemente 

analisado em estudos sobre o NEB (Dantas et al., 2013; Silva e Santos e Silva, 

2014; Santos e Silva et al., 2014). Dantas et al. (2013) analisaram a sensibilidade do 

RegCM4 em simular a precipitação com diferentes esquemas de parametrizações de 

cumulus para o NEB.  Os resultados mostraram um bom desempenho quanto a 

variabilidade da precipitação em escala regional em relação aos dados de reanálises 

do ERA-interim. Em ambientes climáticos (Souza et al., 2005), o desempenho do 

RegCM4 também mostrou resultados satisfatórios (Santos e Silva et al., 2014) sobre 

o NEB. Percebe-se que o clima da região NEB, no ponto de vista da modelagem da 

atmosfera, encontra-se em grande evolução, contudo apesar do avanço da 

modelagem dinâmica, nos últimos anos o uso de métodos empíricos não foi 

descartado. Além disso, esses métodos apresentam resultados bastante 

promissores (Barnston et al., 2003; Hertig e Jacobeit, 2011; Da Silva et al., 2014) 

complementando a modelagem dinâmica da atmosfera (Paeth et al., 2006; Coelho et 

al., 2006; Alves et al., 2007; Hasternrath, 2009).  

A grande evolução de ferramentas empíricas permitiu a divulgação de uma 

revisão dos conhecimentos e capacidade de previsão do clima sazonal (Goddard et 

al., 2001). Este documento destacou que os modelos de regressão linear (MRL), por 

exemplo, tem sido uma das técnicas estatísticas comumente usadas para a previsão 

de anomalias climáticas.  

Comparações e avaliações de previsões empíricas continuaram sendo temas 

de pesquisas. Paeth et al. (2006) abordaram sobre Model Output Statistics  (MOS) 

que se dedicaram a prever a precipitação sazonal em várias regiões do globo, 

incluindo o NEB no período de dezembro a março (DJFM). O MOS mostrou 
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resultados satisfatórios em relação a convencional previsão sazonal por conjunto de 

multimodelos (Krishnamurti et al., 1999; Machado e Rocha, 2011) ultimamente 

usada em diversos centros de previsão. O MOS explicou 68,48% da variabilidade da 

precipitação do NEB, enquanto que o conjunto de multimodelos limitou-se a 28,52%. 

Os setores da agricultura e hidrologia que dependem fortemente das 

previsões de anomalias climáticas têm constatado a importância do uso de modelos 

empíricos. Nesse sentido, os MRL têm sido utilizados combinados a outros modelos 

empíricos, como em estudos de Gámiz-Fortis et al. (2010) que combinaram MRL a 

um modelo ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) para criar um 

esquema de modelagem para anomalias de vazão de um dos rios mais extensos da 

Península Ibérica, o Rio Douro. Estes autores utilizaram dois índices de TSM 

localizados no oceano Atlântico Norte. Apenas o MRL explicou 50% da variação das 

anomalias de fluxo do rio.  

Lorenzo et al. (2011) utilizaram um MRL para buscar a relação entre a TSM 

global e as chuvas sazonais no Noroeste da Península Ibérica. Estes utilizaram TSM 

médias sobre as áreas do Niño 3 e Niño1+2 como preditores. Os resultados 

mostraram que a TSM do Oceano Pacífico é apropriada para prever as anomalias 

de precipitação da primavera do Noroeste da península Ibérica. Os índices de 

acertos foram superiores a 80%. 

O clima de inverno europeu também foi alvo de avaliação com MRL. Folland 

et al. (2012) estimaram o potencial de previsibilidade da temperatura no inverno, 

ressaltando a utilidade em termos práticos, de indicar quais os fenômenos climáticos 

que contribuem para variações no clima de inverno na Europa. Esses autores 

destacaram nos resultados que a previsibilidade identificada com métodos empíricos 

foi superior aos sistemas de previsão com modelos dinâmicos. 

Recentemente, Ogtrop et al. (2014) preocupados com a produção de trigo 

sequeiro no Paquistão, exploraram a influência de fenômenos climáticos (ENSO, 

Oscilação Decadal do Pacífico, Dipolo do oceano Índico e oceano Atlântico tropical) 

na previsão de chuvas sazonais sobre o subcontinente indiano (chuvas de monção e 

três intervalos de chuva durante a safra de trigo) em três locais agricolamente 

importantes no planalto Pothwar. Estes autores utilizaram Modelos Aditivos 

Generalizados para prever chuvas sazonais que coincidem com as fases 

importantes da gestão, crescimento e desenvolvimento das culturas de trigo. Os 

resultados mostraram que a modelagem empírica pode ser utilizada para prever 

totais pluviométricos sazonais, além de proporcionar um mínimo de investimento 
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financeiro comparado as previsões de modelos dinâmicos que exigem altos 

investimentos. Ressaltaram também que é uma previsão relativamente simples, que 

pode ser implementada facilmente em rotinas operacionais.   

Em outros locais do mundo, por exemplo, na região próxima ao Mediterrâneo, 

tem-se adotado nos últimos anos os MRL para previsão sazonal (Lorenzo et al., 

2010, 2011; Hertig e Jacobeit, 2011; González et al., 2014). As TSM do OAT e do 

Atlântico Norte são os principais responsáveis pelo clima da região do Mediterrâneo, 

além do Oceano Pacífico tropical e Norte em menor influência. Utilizando ATSM de 

ambos os oceanos, o modelo empírico para temperaturas e precipitação mensais na 

região do Mediterrâneo obtiveram valores de redução de variância até 77% para 

eventos isolados, ainda que os valores entre 20% e 55% apresentaram-se mais 

comuns. 

González et al. (2014) utilizaram um MRL para verificarem o potencial preditor 

da TSM do Atlântico Norte e Mediterrâneo na precipitação da estação de inverno 

nas diferentes Bacias Hidrográficas da Península Ibérica. Os resultados desses 

autores explicaram entre 40% e 55% da variabilidade interanual da precipitação de 

inverno sobre Oceano Atlântico. González et al. (2014) sugerem que o restante da 

variabilidade não pode ser explicado apenas com ATSM, porque há outros fatores 

que interagem que ocasionam variabilidade da precipitação. No entanto, a utilidade 

deste algoritmo foi muito importante, pois foi possível estimar a precipitação com 

antecedência utilizando apenas valores ATSM, apesar de algumas áreas os 

resultados não terem mostrados significância, tal como nas regiões orientais da 

Península.  

Percebe-se que as condições de TSM dos Oceanos Pacífico e Atlântico 

apresentam grande potencial como preditores sazonais de diversas áreas do globo 

terrestre. Especificamente para o clima do NEB, a sensibilidade da sazonalidade às 

anomalias de TSM tem sido evidenciada em vários estudos com modelos empíricos 

(Coelho et al., 2002, 2006; Hasteranth, 2009; Da Silva et al., 2014). Inclusive alguns 

estudos (Hastenrath, 1995a; Moura e Hastenrath, 2004) ressaltam que o NEB pode 

apresentar um dos climas mais previsíveis da região Tropical. Contudo, não se pode 

generalizar essa afirmação para todas as áreas do Brasil (Pezzi et al., 2000). 

Em meados da década de 90, uma ferramenta empírica já vinha sendo 

utilizada na Universidade de Wisconsin (Hastenrath e Greischar, 1993b) para 

realizar previsão sazonal da precipitação limitada ao setor norte do NEB. As 

variáveis preditores eram a precipitação da pré-estação de chuvas (outubro-janeiro) 
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e índices de variáveis da interface oceano-atmosfera, tais como a componente 

meridional do vento e a TSM dos oceanos Pacífico e Atlântico, ambas para o mês de 

janeiro.  

Na década de 2000, surgiu a oportunidade de comparar os resultados 

empíricos aos resultados do MCGA ECHAM4.5 do Institute for Climate Prediction, na 

universidade de Columbia (Moura e Hastenrath, 2004) para o NNEB. Um baixo 

desempenho foi observado quando este foi confrontado com MRL e Redes Neurais 

Artificiais (RNA). Os resultados mostraram um desempenho de 46% da variância da 

precipitação sendo explicada pelo modelo numérico ECHAM4.5, 53% pelo modelo 

de MRL e 67% pelo RNA.  

Nesse contexto, o estudo realizado por Folland et al. (2001) comparou quatro 

anos de previsão sazonal elaborada via modelagem numérica dinâmica e estatística 

sobre o NEB. Estes mostraram que os resultados dos modelos dinâmicos não 

superaram o desempenho do modelo empírico.   

Alves et al. (2007) compararam a previsão de chuva dos períodos de FMA, 

MAM e fevereiro-março-abril-maio (FMAM), entre um método de modelagem 

empírica (K‟ neighbors) com a de modelos dinâmicos. Os resultados da modelagem 

empírica mostraram menor erro absoluto nos dois primeiros períodos em diversas 

áreas do NEB, incluindo o nordeste da Bahia, que inclui uma parte do LNEB.  

Hastenrath (2009) analisou os resultados das simulações com um MRL para o 

NEB. Este método empírico capturou 59% da precipitação. Este resultado ainda foi 

comparado à modelagem numérica dinâmica, que explicou apenas de 49% da 

variância da precipitação do NEB. O baixo custo computacional e o baixo 

desempenho da previsão observada em alguns modelos dinâmicos numéricos 

comparados aos resultados da modelagem empírica no NEB (Folland et al., 2001; 

Moura e Hasteranth, 2004; Hasteranth, 2009) reforçam a utilização desta ferramenta 

nos últimos anos. Portanto, embora a modelagem dinâmica consiga descrever 

aspectos do clima através dos fundamentos físicos que regem a circulação geral da 

atmosfera (Giorgi, 1990; Cavalcanti et al., 2002; Marengo et al., 2003, Sun et al, 

2005; Dantas et al., 2013; Santos e Silva et al., 2014), a modelagem estatística tem 

mostrado resultados com erros menores aos produzidos pelos modelos dinâmicos. 

Deste modo, percebe-se que MRL pode ser uma ferramenta adequada para 

identificar o potencial preditor de áreas do OAT, que aqui se aplicou para o clima do 

LNEB. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

3.1 Dados de precipitação 
 

 Para analisar a precipitação do LNEB em mais detalhes, utilizou-se a divisão 

proposta por Oliveira et al. (2013; 2016), em que é possível dividir o LNEB em norte 

(NLNEB) e sul (SLNEB). Realizou-se o estudo no NLNEB (Figura 2, limite verde), 

deste modo, utilizaram-se dados da rede hidrometeorológica da Agência Nacional de 

Águas (ANA) (Figura 2, pontos vermelhos) e a segunda versão do produto da 

Universidade de Delaware (Dw) (Figura 2, retângulos pretos).  

 

 

Figura 2 – a) Estações pluviométricas da ANA (bolas vermelhas) e áreas extraídas 

dos dados de precipitação de Dw (retângulos pretos) na região NLNEB (área verde). 

Fonte: adaptada de Oliveira et al. (2013), p. 74. 

 

O produto de Dw consiste em dados interpolados para uma grade regular e 

documentado por Matsuura e Willmott (2009). A precipitação de DW foi compilada a 

partir de várias fontes, tais como: Global Historical Climatology Network (GHCN2); 

Serviço Atmosférico e Ambiental do Canadá; Instituto hidrometeorológico de São 
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Petersburgo-Rússia (cortesia de Nikolay Shiklomanov); dados do projeto Greenland 

Climate Network (GC-Net) (Steffen et al., 1996); registros das estações 

meteorológicas automáticas do Projeto Groenlândia (cortesia de Charles R. Stearns 

na Universidade de Wisconsin-Madison); dados  diários da Índia do National Center 

for Atmospheric Research (NCAR); dados de precipitação do continente Africano 

(Nicholson, 2001); dados mensais de precipitação do continente sul-americano, 

(Webber e Willmott, 1998); e do Global Surface Summary of Day (GSOD).  

A fonte de dados principal para construção do produto de Dw foi o GHCN2. 

Esta fonte apresenta um controle de qualidade. Quando se observava que dados 

não estavam disponíveis do GHCN2, utilizavam-se outros registros de estação. 

Durante este processo, imputaram-se registros de estações que apresentavam as 

mesmas coordenadas geográficas para criar uma única série temporal. Alguns 

conjuntos de dados usaram valores diários para composição dos valores mensais, 

quando pelo menos, 90% dos valores diários durante o mês estavam disponíveis. Se 

houvesse duas ou mais observações de uma estação para um determinado mês 

utilizava-se a mediana. Deste modo, o objetivo de Matsuura e Willmott (2009) foi 

aproveitar o máximo de dados precipitação mensal disponíveis, provenientes de um 

número de estações representativo do globo (entre 4.100 e 23.300 estações). Este 

produto é fornecido pelo Center for Climatic Research Department of Geography 

University of Delaware, a partir do endereço eletrônico 

http://research.jisao.washington.edu/data_sets/ud/. O processo de construção dos 

dados de precipitação de DW é apresentado na Figura 2. 

Para a validação dos dados de Dw e para a análise de dados observados, 

utilizaram-se onze postos da ANA (Tabela 1), cobrindo o período de 1979 a 2008 (30 

anos). O uso de fontes de precipitação com séries de tempo longas torna-se 

relevante para estudos do clima da região, principalmente quando se pretende fazer 

uso em modelos empíricos, em que se faz necessário o estabelecimento de relações 

estatisticamente consistentes dentro de um conjunto de dados experimentais 

conhecidos. Deste modo, realizou-se uma validação dos dados mensais de 

precipitação da universidade de Dw para área NLNEB utilizando os dados mensais 

de precipitação da ANA (Oliveira, et al., 2013).  
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Figura 3 - Fluxograma do método de construção do produto de precipitação mensal 

da Universidade de DW. Fonte: Adaptada de Santos e Silva et al. (2012), p. 339. 

  

Tabela 1 – Informações das estações hidrometeorológicas da Agência Nacional de 

Águas (ANA) 

UF Código Latitude Longitude 

AL 1036005 -10,29 -36,56 

PB 735036 -07,13 -35,05 

PE 735066 -07,89 -35,17 

SE 1037007 -10,94 -37,35 

SE 1037049 -10,65 -37,19 

SE 1137001 -11,03 -37,48 

SE 1137017 -11,27 -37,44 

BA 1238000 -12,57 -38,06 

BA 1238010 -12,21 -38,20 

BA 1238046 -12,60 -38,14 

BA 1238051 -12,30 -38,64 

 

Os dados originais de Dw estão disponíveis para o período de janeiro de 1900 

a dezembro de 2008 (Matsuura e Willmott, 2009).  Além disso, cobrem todas as 

regiões continentais do globo terrestre e estão dispostos em uma grade regular de 

0,5° (longitude) por 0,5º (latitude). Especificamente para o NEB, Santos e Silva et al. 

(2012) verificaram que essa fonte de informações é consistente com os dados 

observados in situ e via satélite, representando de forma satisfatória a sazonalidade 
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da precipitação. Contudo, as análises apresentadas por esses autores foram 

limitadas a um período de 13 anos (1998 a 2011). 

 Nomearam-se as áreas de Dw de acordo com os estados, tais como: DwPP 

(área que envolve o litoral dos estados da Paraíba e Pernambuco); DwAL (litoral de 

Alagoas); DwSE (litoral de Sergipe) e DwBA (litoral de Bahia). 

 

 

3.2 Validação dos dados mensais de precipitação 
 

 

 Neste estudo, a validação dos dados mensais de precipitação consistiu em 

identificar se a variabilidade dos dados da ANA pode ser explicada pelos dados de 

precipitação Dw. Desta forma, utilizou-se o coeficiente de determinação (R²) de uma 

regressão linear e o coeficiente de correlação linear (r) com nível de significância de 

1%. 

 Basicamente, utilizaram-se estes coeficientes para indicar o quanto a 

precipitação do produto de Dw é capaz de explicar os dados coletados da ANA. 

O (r) entre a precipitação de DW (𝑌𝐷𝑤 ) e observada da ANA (𝑌𝐴𝑁𝐴) é expresso:  

 

         r =  
  𝑌𝐷𝑤 i

− 𝑌𝐷𝑤
      (𝑌𝐴𝑁𝐴𝑖 − 𝑌𝐴𝑁𝐴

      )N
i=1

    𝑌𝐷𝑤 i
− 𝑌𝐷𝑤

      ²N
i=1     𝑌𝐴𝑁𝐴𝑖 − 𝑌𝐴𝑁𝐴

       ²N
i=1  

  (1) 

 

O R² é expresso: 

𝑅2 =
𝑆𝑄𝑅

𝑆𝑄𝑇
 (2) 

𝑆𝑄𝑇 =   𝑌𝑖 − 𝑌  ²𝑛
𝑖=1  (Soma de Quadrados Total) 

𝑆𝑄𝑅 =   𝑌 𝑖 − 𝑌  ²𝑛
𝑖=1  (Soma de Quadrados da Regressão) 

 

 

3.3 Dados de TSM 
 

 Utilizaram-se dados de TSM mensal do National Oceanic & Atmospheric 

Administration - Extended Reconstructed Sea Surface Temperature V3b 

(NOAA_ERSST_V3), que são dispostos em uma grade horizontal regular de 
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espaçamento 2.0° latitude × 2.0° longitude (Smith et al., 2007) para as áreas do 

Atlântico e Pacífico, entre as latitudes de 40ºN e 40ºS, no período de 1900 a 2010. 

 

 

3.4 Seleção dos diferentes ambientes de grande escala 
 

 Os critérios para a seleção dos ambientes foram semelhantes aos realizados 

por Souza et al. (2000). Partindo dessas informações calcularam-se as médias do 

período de novembro a fevereiro (NDJF) para caracterizar os ENOS e de MAM para 

o GRAD. Para a seleção dos diferentes ambientes de grande escala, consideraram-

se três: 

i) Presença de El Niño no Pacífico e GRAD Norte;  

ii) Presença de La Niña no Pacífico e GRAD Sul;  

iii) Ausência de El Niño e La Niña, assim como GRAD Norte e GRAD Sul.  

  

 Os dois primeiros ambientes são chamados, respectivamente, de 

desfavorável (DESFAV, Figura 4b) e favorável (FAV, Figura 4c) à ocorrência de 

precipitação para as regiões Leste da Amazônia (LAM) e NEB, segundo os trabalhos 

de Souza et al. (2000) e De Souza et al. (2005), e o terceiro ambiente é chamado de 

Neutro. 

 A manifestação e intensidade dos episódios de El Niño ou La Niña 

(historicamente chamado de canônico) no oceano Pacífico são fornecidos de forma 

objetiva pelos índices do Niño 3 (150ºW – 90Wº/ 5ºS – 5ºN) e Niño 3.4 (170ºW – 

120Wº/ 5ºS – 5ºN) (Trenberth, 1997), Figura 4. No entanto, o índice 3.4 é suficiente 

para fornecer a intensidade do fenômeno, além de apresentar melhores correlações 

com as anomalias de precipitação sobre a América do Sul, especificamente no norte 

da América do Sul (Chen e Chung, 2015). Vale ressaltar, que na literatura recente 

várias definições diferentes de El Niño não-canônicos têm sido referenciadas 

(central Pacific warming, Yeh et al., 2009; El Niño Modoki índice – EMI, Ashok et al., 

2007; índice do modo meridional do Pacífico – PMM, Chiang e Vimont, 2004; e 

Trans-Niño – TNI,  Trenberth e Stepaniak, 2001). Episódios de El Niño canônicos 

(La Niña) são identificados por ATSM maiores ou iguais a 0,5°C (menores ou iguais 

a -0,5°C) na região do Niño 3.4 durante os meses de NDJF, no qual se considera a 

fase madura do ENOS (Trenberth, 1997).  
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 A manifestação do GRAD é identificada pela diferença entre as ATSM do 

Norte (ATL_N: 5 - 20°N, 60-30°W) e Sul (ATLS: 0-20°S, 30°W-10°E) do Atlântico 

Tropical durante o trimestre MAM. Os valores positivos superiores ou iguais a 0,2ºC 

representam GRAD Norte e valores negativos menores ou iguais a -0,2°C indicam 

um GRAD Sul (Nobre e Shukla, 1996; Souza et al., 2000; De Souza et al., 2005). As 

áreas do ATL_N e ATL_S são utilizadas atualmente pelo Climate Prediction Center 

(CPC) para monitoramento mensal da TSM nos trópicos, e pode ser consultada a 

partir do endereço eletrônico (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/). De 

maneira simplificada os ambientes climáticos são apresentados na Figura 4. 

 

 

 

Figura 4 - a) Áreas de localização do Niños 3 e 3.4 e do GRAD, assim como suas 

características nas TSM durante os ambientes b) DESFAV e c) FAV a precipitação. 
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Figura 4 – Continuação. 

 

 

3.5 Análise de Agrupamento (Cluster) 
 

 

 A análise de cluster (AC) é uma técnica multivariada que tem como objetivo 

agrupar dados de acordo com as similaridades ou dissimilaridades entre eles (Wilks, 

2006). Na presente pesquisa, o objetivo de usar essa técnica foi identificar regiões 

cujo comportamento da TSM do Oceano Atlântico (entre 40ºN e 40ºS) possa ser 

considerado homogêneo durante episódios favoráveis (FAV), desfavoráveis 

(DESFAV) ou Neutros. Aplicou-se a AC aos dados de TSM mensal (janeiro a 

dezembro) para todos os pontos de grade do domínio do Oceano Atlântico 

apresentado na Figura 5. Assim, construíram-se grupos para os anos FAV, DESFAV 

e Neutro considerando como variáveis as médias das TSM mensais em cada ponto 

de grade.  

 Diferentes métodos e medidas de dissimilaridade entre os elementos a serem 

agrupados podem ser usados em uma análise de agrupamento. Aqui se utilizou a 

distância euclidiana (Equação 3), que é uma medida de dissimilaridade entre as 

diferentes variáveis comumente usadas em aplicações da AC em dados 

meteorológicos. 

 



35 

 

                            (3) 

 

em que Xi,k e Xj,k são as séries temporais para cada ponto de grade comparados 

dentro do grupo k; Wk =1, ..., k  é um fator de ponderação e os índices 𝑖 e 𝑗 

representam os pontos de grade do grupo. 

 Além da medida de dissimilaridade é preciso definir o método de 

agrupamento. Neste caso, utilizou-se o método hierárquico de variância mínima de 

Ward, que é um método aglomerativo (Mingoti, 2005). O método de Ward é baseado 

na partição da Soma de Quadrados Total (SQT) de uma análise de variância. A 

soma dos quadrados dentro do grupo é utilizada como medida de homogeneidade; 

portanto, esse método tenta minimizar a soma de quadrados dentro do grupo. Esta 

técnica equivale a buscar o mínimo desvio padrão entre os dados de cada grupo e 

definida segundo a Equação 4.   

 

𝑊 =     𝑋𝑖 − 𝑋 𝑔 
2𝑛𝑔

𝑖=1

𝐺

𝑔=1
=      𝑋𝑖 ,𝐾 − 𝑋 𝑔,𝐾 

2
𝐾

𝐾=1

𝑛𝑔

𝑖=1

𝐺

𝑔=1

    (4) 

 

sendo que G e g representam os grupos de pontos de grade; 𝑋𝑖   é cada vetor de 

pontos de grade da variável K ;  𝑋 𝑔  é a  média de todos os pontos de grade do grupo 

g da variável K.  
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Figura 5 - Pontos de grade do domínio do Oceano Atlântico utilizados na Análise de 

agrupamento. 

 

 Após as formações dos grupos foi utilizado o gráfico de Silhueta 

(Rousseeuw,1986) para avaliar a partição de cada agrupamento. A Silhueta é a 

média do valor do contorno de cada observação. Observações bem agregadas 

possuem valores próximos de 1 e observações mal agregadas, valores próximos de 

-1.  

Considere A o agrupamento ao qual o objeto Xi pertence, a dissimilaridade 

média 𝑎 𝑋𝑖  do objeto Xi em relação aos outros objetos de A pode ser obtida pela 

equação (5): 

 

𝑎 𝑋𝑖 =
1

𝑁𝐴−1
 𝑑 𝑋𝑖 ,𝑋𝑗  𝑗∈𝐴,𝑗≠𝑖                                   (5) 

 

na qual: NA representa o total de itens pertencentes no agrupamento;            

𝑑 𝑋𝑖 , 𝑋𝑗    é a dissimilaridade entre Xi e Xj. 
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Na Figura 6, 𝑎 𝑋𝑖  é o comprimento médio de todas as linhas dentro de A. 

Considerando qualquer agrupamento C diferente de A. A dissimilaridade média do 

objeto Xi para todos os objetos C pode ser representada por: 

 

𝑑 𝑋𝑖 ,𝐶 =
1

𝑁𝑐
 𝑑 𝑋𝑖 , 𝑋𝑗  𝑗∈𝐶                                        (6) 

 

em que: NC é o total de objetos presente no cluster C; na Figura 6, 𝑑 𝑋𝑖  , C  é o 

comprimento médio de todas as linhas dentro de C. Após o cálculo de 𝑑 𝑋𝑖 , C , 

,seleciona-se a menor distância entre Xi ao agrupamento A pode ser dada por: 

 

𝑏 𝑋𝑖 = 𝑚𝑖𝑛{𝑑 𝑋𝑖 , 𝐶 ,∀𝐶 ≠ 𝐴}                                (7) 

 

Assumindo-se B o agrupamento, para os quais este mínimo é atingido (isto é, 

𝑑 𝑋𝑖  , B =𝑏 𝑋𝑖 ) chamou-se de vizinho de 

objeto 𝑋𝑖 , ou seja, é como o segundo melhor para o objeto 𝑋𝑖 . Caso, o 𝑋𝑖  não 

pudesse ser acomodado no agrupamento A, o aglomerado B seria o concorrente 

mais próximo. Na Figura 6, o grupo B, de fato parece ser o mais próximo (em média) 

do objeto 𝑋𝑖 , se o grupo A fosse descartado.  

 

 

 

Figura 6 - Ilustração dos elementos envolvidos no cálculo de S(X_i ),  em que o 

objeto Xi que pertence ao cluster A. Fonte: Adaptada de Rousseeuw (1986), p. 55. 

 

Assim, o valor da Silhueta do objeto Xi (cada observação) é calculado por: 
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𝑆 𝑋𝑖 =
𝑏 𝑋𝑖 − 𝑎 𝑋𝑖 

𝑚𝑎𝑥{𝑎 𝑋𝑖 , 𝑏 𝑋𝑖 }
  (8) 

 

Logo, os valores de 𝑆 𝑋𝑖  encontram-se entre -1 e 1 e podem ser 

interpretados da seguinte maneira: 

 

𝑆 𝑋𝑖  ≈ 1  objeto 𝑋𝑖  está bem classificado no cluster atual; 

𝑆 𝑋𝑖  ≈ 0  objeto 𝑋𝑖  está entre os clusters atual e um cluster vizinho; 

𝑆 𝑋𝑖  ≈ -1 objeto 𝑋𝑖  mal classificado no cluster atual e mais próximo de um cluster 

vizinho. 

 

 A qualidade total do aglomerado (cada ambiente) pode ser calculada pelo 

coeficiente de silhueta médio pela equação: 

 

𝑆 =
 𝑆(𝑋𝑖)

𝑁
𝑖=1

𝑁
    (9) 

 

em que N é o número total de pontos de grade. 

 

 

 

3.6 Teste t-Student  
 

 Utilizou-se o teste de diferenças entre médias populacionais, para dados não 

pareados. O teste t-Student não pareado compara duas médias de duas populações 

independentes (amostras de tamanhos diferentes) e ambas com distribuição normal. 

Então, aplicou-se o teste t-Student (Wilks, 2006) aos seguintes conjuntos de dados: 

a) às médias mensais observadas de precipitação de Dw no NLNEB dos 

ambientes climáticos FAV e DESFAV;  

b) às médias mensais de TSM do oceano Atlântico (40°S e 40°N) em cada ponto 

de grade dos ambientes FAV/Neutro e DESFAV/Neutro. 

 

 A variável T tem distribuição t de Student possui  𝑣 graus de liberdade:  
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𝑇 =  
 𝑋 −𝑌  −(𝜇1−𝜇2)

 
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

~𝑡𝑣 (10) 

 

𝑣 =  
 
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
 

2

 
𝑠1

2

𝑛1
 

2

𝑛1−1
+

 
𝑠2

2

𝑛2
 

2

𝑛2−1

          (11) 

 

 O interesse aqui foi verificar simplesmente se havia diferença entre as médias 

das duas populações. Deste modo, configurou-se um problema de teste de hipótese.  

 A hipótese H0 considerou que não havia diferença entre as médias, ou seja, a 

média da população 1 (𝜇1) é igual à média da população 2 (𝜇2). Esta hipótese foi 

considerada ao nível de significância de 5%.  

 

 Desta forma, a variável T sob a 𝐻0: 

 

𝑇𝑜𝑏𝑠 =  
 𝑋 −𝑌  

 
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

                    (12) 

 

sendo que: 

– 𝑋  e 𝑌  constituíram as médias amostrais de X e Y, respectivamente; 

– S1 e S2 constituíram os desvios padrões das amostras X e Y, respectivamente; 

– n1 e n2 constituíram os tamanhos de amostra de X e Y, respectivamente; 

 

 A distribuição t-Student contém n1+n2–2 graus de liberdade. Assim, 

pressupõe-se que as variâncias amostrais são desconhecidas e diferentes. Além 

disso, a significância da estatística (valor-p) dará a probabilidade de que a estatística 

do teste tenha valor extremo em relação ao valor observado quando a hipótese H0 é 

verdadeira. O valor–p é dado por: 

 

valor –  p =  𝑃  𝑡 >  𝑇𝑜𝑏𝑠 |𝐻𝑜 = 2𝑃 𝑡 >  𝑇 |𝐻𝑜                     (13) 
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 Deste modo, o valor–p menor que o nível de significância (5%) representa 

diferença estatisticamente significativa. 

 

 

3.7 Regressão Linear Múltipla 
 

 Para a formulação do modelo estatístico foram usadas as séries temporais da 

ATSM das áreas definidas na análise de agrupamento. O método estatístico usado 

foi a Regressão Linear Múltipla (RLM).  A análise de regressão é uma técnica 

estatística importante, que tem sido utilizada em aplicações de diversas áreas e é 

adequada quando se deseja estudar o comportamento de uma variável resposta em 

relação a outras (explicativas) que são responsáveis pela sua variabilidade (Wilks, 

2006). 

 Diagnósticos empíricos utilizando RLM são comuns para variáveis 

meteorológicas, tais como precipitação, temperatura, vento entre outras em diversas 

regiões do globo (Gámiz-Fortis et al., 2010; Lorenzo et al., 2011; Herting e Jacobeit, 

2011; Folland et al., 2012; Lee e Seo, 2013; González et al., 2014; Eden et al., 2015;  

Hartmann et al., 2016).  

 Segundo Wilks (2006) a definição matemática do modelo de RLM incide sob 

uma função linear: 

 

       
+εxβ++x+βxβ+β=Y pp...ˆ

2211
0

                              (14) 

em que: kx  são as variáveis preditoras; p denota o número de variáveis preditoras; 

ß0, ß1, ß2, ..., ßp são parâmetros ou coeficientes da regressão; ɛ são os erros 

aleatórios.  

 Na forma matricial a equação (14) pode ser escrita na seguinte forma: 

)15(ε+Xβ=Y  

sendo que 

𝑌 =  

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

 , 𝑋 =  

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑝

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛1 ⋯ 𝑥𝑛𝑝

 , 𝛽 =  

𝛽0

𝛽1

⋮
𝛽𝑛

  𝑒  𝜀 =  

𝜀1

𝜀2

⋮
𝜀𝑛

  



41 

 

em que Y é a coluna das variáveis dependentes, ou seja, as observações da 

variável resposta, que neste caso são os acumulados de precipitação do período 

chuvoso da região. A matriz X (n x p) representa as variáveis preditoras, que aqui 

foram as ATSM. Os coeficientes são apresentados no vetor 𝛽, e, finalmente, 𝜀 

representa o vetor dos erros. 

 Vale ressaltar que as ATSM do Atlântico Tropical, como variáveis preditores, 

podem apresentar uma forte correlação (Amorim et al., 2013), ou seja, pode ocorrer 

a multicolinearidade entre as ATSM, o que torna impraticável o uso de modelo RLM 

para distinguir suas influências separadamente (Wilks, 2006). 

 O método mais simples para eliminar problemas provocados pela 

multicolinearidade é o uso da Análise de Componentes Principais (ACP), por 

fornecer novas variáveis explicativas, não correlacionadas. Alternativamente, poder-

se-ia simplesmente utilizar modelos de Regressão Linear Simples individualmente 

para cada variável explicativa.  

O uso de Componentes Principais (CP) para ajustar um modelo de 

regressão múltipla e multivariada foi proposto, inicialmente, por Kendall (1957) e, 

posteriormente, por Marquardt (1970) para as situações que apresentam o 

problema da multicolinearidade. 

Neste método, seja    X X X X
p p1 1 2,

, ,..., um vetor aleatório com matriz de 

covariância com autovalores 0...21  p . 

Considerando-se as combinações lineares:  

 

  ,...1Z

                                  

...1

11,1

'

p

1111,1

'

11

pppppp

ppp

XlXlX

XlXlXZ






  (16) 

 

sendo que:   1 1 11r r rp

' ,...,  é um vetor de dimensão 1xp.  

 Pelas propriedades da variância, as combinações lineares possuem: 

 

 

 

Var Z l

l

i i i

i k





'

'





 l               i = 1,2,...,p

Cov Z ,Z  l         i,k = 1,2,...,p.i k
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As CP são obtidas determinando o vetor l i  como os autovetores de   

associado ao autovalor  i , procedendo-se desta maneira têm-se: 

 

 

 

Var Zi i

 

               i = 1,2,..., p

Cov Z ,Z           i j.i j 0
 

 

Logo, as CP são variáveis aleatórias não correlacionadas. Assim, um modelo 

de RLM utilizando CP como variáveis explicativas representa uma regressão cujas 

variáveis independentes são ortogonais, ou seja, é uma regressão por 

componentes principais. Além disso, a primeira CP é a combinação linear de 

variância máxima. A segunda CP possui a segunda maior variância e assim 

sucessivamente. A ACP foi aplicada nas ATSM padronizadas (isto é, valor da TSM 

subtraído da média e dividido pelo desvio padrão) dos grupos encontrados na 

análise de cluster para os meses de janeiro a março.  

Quanto à interpretação das componentes principais, houve a preocupação em 

testar as rotações ortogonais existentes, tornando-se mais simples identificar e 

explicar cada CP. Consiste em 𝑅 à matriz de pesos antes da rotação das CP, a 

matriz 𝑅∗ de pesos após a rotação é dada por:  

 

𝑅∗ = 𝐶 𝑇   (17) 

 

em que 𝑇 é a matriz ortogonal correspondente à rotação desejada.  

 Três métodos são encontrados na literatura para encontrar a matriz T, 

testaram-se:  

I. Varimax: este método almeja maximizar a variação entre os pesos de 

cada CP, isto é, para cada CP, existem apenas alguns pesos 

significativos e demais sejam próximos de zero; 

II. Quartimax: este método é menos usado e deseja simplificar as linhas de 

uma matriz de pesos, ou seja, o objetivo é tornar os pesos, de cada 

variável, elevados para um número reduzido de CP; 

III. Equimax: pretende ser uma solução de ajuste entre os dois métodos 

anteriores, este tenta simplificar simultaneamente linhas e colunas.  
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3.8 Verificação da qualidade e desempenho do ajuste do modelo 
 

 

Para um modelo de RLM alguns pressupostos devem ser satisfeitos (Amorim 

et al., 2013; Da Silva e Silva, 2014; Soares do Santos et al., 2016), quais sejam: 

 

 a média dos erros deve ser zero (E[ i] = 0);  

 os erros devem apresentar independência (Var[ i] = σ², i=1,...,n); 

 os erros devem apresentar uma distribuição normal padrão ( i ~ N(0, σ²), 

i=1,...,n); 

 os erros devem ter homogeneidade das variâncias, ou seja, σ² constante. 

 

 Verificou-se a normalidade dos erros com o teste Kolmogorov–Smirnov 

(Marsaglia et al., 2003), a independência com o teste Ljung-Box (Box e Pierce,1970), 

e para homocedasticidade dos erros, o teste Durbin-Watson (Racine e Hyndman, 

2002).  

A transformação de Box–Cox (Box e Cox, 1964) será empregada na variável 

dependente, em casos de quebra de algum pressuposto. A transformação Box-Cox 

automaticamente encontra uma transformação a partir de uma família de 

transformações potência de Y. A família de transformações potência é dada por: 

 

𝑌


 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆 ≠ 0                 (18) 

𝑌


= log  𝑌  𝑝𝑎𝑟  𝜆 = 0               

 

Em que  é um parâmetro a ser determinado a partir dos dados da amostra. 

(por meio da regra de L’ Hospital revela-se que a transformação Box–Cox de Y 

aproximar-se da função log y quando λ tende a zero). 

Desta forma, a equação (11) transforma-se em:  

 

+εxβ++x+βxβ+β=Y pp...ˆ
2211

0



(19)  

  

Utilizaram-se as medidas estatísticas para avaliação de desempenho do modelo:  
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 o coeficiente de correlação linear (r) entre a precipitação predita (𝑌𝑆) e 

observada (𝑌𝑂);  

 

         r =  
  𝑌𝑆 i

− 𝑌𝑆  (𝑌𝑂𝑖 − 𝑌𝑂   )N
i=1

    𝑌𝑆 i
− 𝑌𝑆  ²N

i=1     𝑌𝑂𝑖 − 𝑌𝑂    ²
N
i=1  

  (20) 

 

 a raiz do erro quadrático médio (RMSE em inglês). O RMSE apresenta 

valores do erro na mesma unidade de medida da variável analisada; 

 

RSME =   
1

𝑁 
  𝑌𝑆𝑖−𝑌𝑂𝑖 ²

𝑁
𝑖=1  

1
2 

        (21)  

 

 o erro médio absoluto (EMA);  

 

𝐸𝑀𝐴 =  
1

𝑛
  𝑌𝑆𝑖−𝑌𝑂𝑖  

𝑛
𝑖=1      (22) 

 

em que n é o número de anos de avaliação, e i é o valor da variável em cada tempo.  

 

 A proposta do processo metodológico seguiu o fluxograma da Figura 7. 
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Figura 7 - Fluxograma com a metodologia proposta. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os resultados apresentam uma discussão em que é considerada a busca do 

entendimento da interação entre o oceano, representado aqui pelas TSM dos 

oceanos Pacífico e Atlântico, e a atmosfera, idealizada pela precipitação do NLNEB. 

Primeiramente, trabalhou-se com a parte oceano, no qual se caracterizaram os 

ambientes climáticos (FAV, DESFAV e Neutro) e com o uso de análise de 

agrupamento identificaram-se áreas homogêneas em cada ambiente. Após a 

formação dos grupos em cada ambiente, identificaram-se subgrupos de TSM dos 

ambientes FAV e DESFAV em relação à TSM do ambiente Neutro.  

Partindo para parte atmosfera, utilizaram-se os dados de precipitação 

mensais do NLNEB, no qual se validou um produto de precipitação com uma longa 

série de dados. E por fim, realizou-se a interação oceano-atmosfera entre as TSM 

de grupos dos ambientes climáticos (FAV e DESFAV) e precipitação do NLNEB com 

o uso da Regressão Linear Múltipla por componentes principais. 

 

 

4.1 Caracterização dos ambientes 
 

 De acordo com os critérios aplicados para seleção dos ambientes climáticos 

observaram-se 26 anos DESFAV, 18 anos FAV e 14 anos Neutros (Quadro 2) no 

período de 1900 a 2010. A composição destes anos permitiu verificar a distribuição 

espacial das ATSM em cada ambiente durante o período de NDJF e MAM das 

ATSM sobre os oceanos Atlântico e Pacífico. Utilizou-se a significância estatística de 

5% na composição das ATSM. 

 No ambiente DESFAV são observadas anomalias positivas de TSM 

significativas sobre o Pacífico leste equatorial em NDJF (Figura 8a) sobre as regiões 

do Niño 3 (150ºW – 90Wº/ 5ºS – 5ºN) e Niño 3.4 (170ºW – 120Wº/ 5ºS – 5ºN).  A 

célula de Walker é deslocada para leste, sendo que um de seus ramos 

descendentes concentra-se sobre a região norte do NEB, inibindo a formação de 

nuvens. No Atlântico, ATSM positivas no ATN e a ATSM negativas no ATS 

significativas em MAM (Figura 8b) favorecem à ZCIT (um dos ramos da célula de 

Hadley) um deslocamento mais cedo para sua posição climatológica ao norte, 

diminuindo a precipitação sobre as regiões Norte e Nordeste do Brasil.  
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 A mudança na circulação atmosférica leste-oeste (célula de Walker) e norte-

sul (Célula de Hadley) configuram um ambiente desfavorável à atuação dos 

principais sistemas precipitantes no norte do NEB durante o período chuvoso, 

conforme sugerido por De Souza e Ambrizzi (2002). 

 

Quadro 2 - Anos identificados como Neutros, Desfavorável e Favorável entre os 

anos de 1900 a 2010. 

Anos Neutros Desfavorável Favorável 

1920, 1924, 1928, 

1930, 1947, 1959, 

1960, 1961, 1967, 

1990, 1991, 1993, 1994 

e 2002. 

1900, 1903, 1905, 

1906, 1914, 1915, 

1919, 1931, 1940, 

1941, 1942, 1958, 

1964, 1966, 1969, 

1970, 1978, 1980, 

1983, 1987, 1992, 

1998, 2004, 2005, 2007 

e 2010. 

1913, 1917, 1921, 

1925, 1934, 1949, 

1971, 1974, 1975, 

1984, 1985, 1986, 

1989, 1999, 2000, 

2001, 2008 e 2009. 

 

 No ambiente FAV são observadas águas anomalamente mais frias 

significativas sobre o Pacífico leste equatorial em NDJF (Figura 8c) nas regiões dos 

Niños 3 e 3.4, bem como sobre o OAT Norte em MAM. Esse padrão de TSM 

mantém a ZCIT por um período maior em sua posição ao Sul, favorecendo chuvas 

no Norte da América do Sul e no NEB. Em contrapartida, o Atlântico Tropical Sul 

apresenta anomalias positivas de TSM (Figura 8d) na região leste próximo à costa 

da África, no entanto sem significância estatística. A região próxima à costa leste e 

norte do NEB, anomalias negativas significativas de TSM são observadas.  

 Em anos Neutros (Figura 8e e 8f), o Oceano Pacífico Equatorial 

apresenta águas superficiais mais aquecidas na região dos Niños 3 e 3.4, no entanto 

sem significância estatística (tons de cinza). No Atlântico Tropical, geralmente a 

ZCIT posiciona-se mais ao sul no mês de abril. Contudo, anomalias negativas de 

TSM significativas concentraram-se em grande parte da região equatorial entre 0° e 

10°S, principalmente em MAM. Em áreas com TSM negativas, a atmosfera torna-se 

mais estável e a ZCIT pode não se estabelecer com intensidade nesta região, além 

disso, a presença de anomalias negativas de TSM no ATS está associada às secas 



48 

 

severas no NEB (Markham e McLain, 1977). No entanto, episódios Neutros serão 

abordados neste estudo como eventos de controle para as análises dos episódios 

DESFAV e FAV. 

 Apesar dos critérios de seleção dos ambientes climáticos originar-se de uma 

análise média de quatro meses (NDJF), os resultados são consistentes com De 

Sousa et al., (2005) que identificaram anos DESFAV (1983, 1987, 1992, 1998) e 

FAV (1984, 1985, 1989 e 1999) através da média de anomalias de TSM semanais. 

 

 

 

Figura 8 - Composição das ATSM nos oceanos Pacífico e Atlântico em ambientes 

climáticos: a-b) DESFAV, c-d) FAV e-f) Neutro com significância estatística de 5%. 

As linhas vermelhas representam valores de ATSM positivas e as linhas azuis ATSM 

negativas. Os tons de 
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Figura 8 - Continuação 

 

 

4.2 Análise dos grupos  
 

 A partir da análise de agrupamento foi possível separar o OAT em seis áreas 

homogêneas em cada ambiente climático, com seis grupos o padrão espacial das 

TSM apresentou-se mais adequado. Verificou-se a qualidade dos agrupamentos 

pelos coeficientes de silhuetas. Os valores dos coeficientes de silhueta médios 

apresentaram-se positivos, constatando-se valores adequados quanto à qualidade 

dos grupos. Os valores foram 0,44 para o ambiente Neutro, 0,47 para o FAV e 0,44 

para o DESFAV. 
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4.2.1 Grupos do ambiente Neutro 
 

O ambiente Neutro é formado pelos grupos N1, N2, N3, N4, N5 e N6 (Figura 

9a). Os grupos N1, N2 e N3 apresentaram características da circulação de grande 

escala do Atlântico Sul denominada Giro Subtropical do Atlântico Sul (GSAS) 

(Campos et al., 2001). O N1 foi o grupo mais frio, abrangendo a região desde o 

extremo sul do Atlântico Sul e próximo à costa oeste da África, alcançando latitudes 

próximas a 18°S, que é consistente com a configuração e temperatura média 

(16,7°C, Figura 9a) da Corrente Fria de Benguela (MARINHA DO BRASIL, 2013).  

O grupo N2 apresentou uma distribuição mais zonal (entre 28° e 32°S) 

próximo à costa do Brasil até as proximidades do meridiano 30°W. Nesta região 

existe o encontro entre duas correntes marinhas (Corrente das Malvinas e Corrente 

do Brasil) denominada Zona da Convergência Subtropical. Essa é uma região de 

transição oceanográfica, marcada por intensos gradientes térmicos (Pezzi et al., 

2009) e as TSM médias dos grupos N1 de 16,7°C, do N2 de 21,2°C e do N3 de 

24,8°C apresentaram-se consistentes com o comportamento da TSM nesta região 

do Sudoeste do Atlântico. Na região central do Atlântico Sul, entre 15° e 20°S/ 10°W 

e 0°, o N2 apresentou um alongamento para noroeste, que representa o limite norte 

do GSAS, caracterizado pelo ramo sul da Corrente Sul Equatorial conforme descrito 

por Campos et al. (2001). Na costa da África, o N2 abrange a região que é 

consistente com a zona de interação entre as águas da Corrente Fria de Benguela e 

a Corrente Quente de Angola denominada Frente Angola-Benguela (Shannon et al., 

1987). A posição média desta zona frontal situa-se entre os 14ºS e 17ºS (Shannon 

et al., 1987), associadas a interseção dos grupos: N1, N2 e N3. O grupo N2 

apresentou-se mais homogêneo, conforme verificado pelo coeficiente de silhueta 

individual de 0,56, sendo o maior valor entre os grupos do ambiente Neutro, cuja 

média foi 0,44 (Figura 9b).  

O N3, o segundo grupo mais homogêneo do ambiente Neutro (S = 0,48, 

Figura 10b) com TSM de 24,8°C, apresentou todo o conjunto de pontos de grade no 

sentido sudoeste/nordeste (SW/NE), cobrindo uma área desde o Sudeste do Brasil 

(entre 26 e 18°S) até a costa oeste da África entre as latitudes 8° e 2°S. A região do 

N3 encontra-se na área de formação dos DOL, concordando com os resultados 

apresentados por Kuoadio et al. (2012) e Gomes et al. (2015). Por outro lado, alguns 

desses sistemas convectivos podem ser identificados na região do grupo N4 e 

atingem a costa do NEB, conforme estudo observacional e com simulação numérica 
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de Torres e Ferreira (2011). Portanto, a região do cluster N3 pode ter influência na 

intensificação desses sistemas que provocam eventos de chuva intensa no NEB, 

conforme sugerido por Oliveira et al. (2014). 

O grupo N4 foi localizado na região equatorial, abrangendo toda a costa norte 

e nordeste da América do Sul (entre 16°S e 22°N). Contudo, na costa oeste da 

África estreitou-se para a faixa entre 0° e 8°N. Este grupo contempla as áreas de 

localização da Corrente Equatorial Norte e Sul, parte da Corrente do Golfo e da 

Corrente do Brasil. Uma vez que essas correntes são quentes, o grupo N4 

apresentou a maior temperatura média (27,1°C), além de apresentar pouca 

variabilidade (Figura 9c).   

O N5 foi o segundo grupo mais quente, com temperatura média de 25,3°C, e 

localizou-se totalmente no Hemisfério Norte. Apresentou uma orientação no sentido 

SE/NW (sudeste/noroeste) e abrangeu o setor leste do Atlântico Norte entre latitudes 

10° e 18°N e no lado Oeste do Atlântico Norte entre 22° e 30°N.  

O N6 apresentou uma forma zonal entre as latitudes 32° e 40°N da costa leste 

da América do Norte até a região central do Atlântico Norte próximo a 40°W. A partir 

deste ponto, em direção ao leste do Atlântico Norte incluiu latitudes de 16°N na 

costa oeste da África. Este alongamento na costa da África pode estar relacionado à 

presença da Corrente das Canárias que percorre a costa em direção ao equador 

(MARINHA DO BRASIL, 2013). Foi o grupo com maior variabilidade interna da TSM 

(Figura 9c) e apresentou média de 21,0°C.  

A AC no ambiente Neutro apresentou o ATS, agrupamentos com valores de 

TSM mais homogêneo que os valores de TSM dos agrupamentos formados no 

Atlântico Tropical Norte (ATN). Os coeficientes de silhueta dos grupos N1, N2 e N3 

apresentaram-se superiores aos valores dos grupos N4, N5 e N6 (Figura 9c), 

principalmente na região do N2 que abrangeu aspectos importantes do Atlântico Sul. 
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Figura 9 -  Resultados da Análise de cluster dos dados de TSM dos anos Neutros: a) 

áreas homogêneas (N1, N2, N3, N4, N5 e N6); b) coeficiente de silhueta; c) 

estatísticas do comportamento médio da TSM das áreas homogêneas. 
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4.2.2 Grupos do ambiente Favorável (FAV) 
 

Os agrupamentos determinados durante o ambiente FAV (Figura 10a) são 

diferentes em comparação à distribuição dos anos Neutros (Figura 10a). Por 

exemplo, F1 é mais estreito comparado a N1 na costa sudoeste da África (Figura 

10a.1); no entanto, as TSM médias entre os ambientes não apresentaram diferença 

significativa (p-valor = 0,5303), sendo 16,6°C e em N1, 16,7°C. Assim, o F1 também 

foi o grupo mais frio no ambiente FAV.  

No grupo F2, as mudanças na distribuição espacial foram mais evidentes, 

abrangendo pontos de grade mais ao norte em comparação a N2, inclusive na costa 

do Brasil (Figura 10a.2). A distribuição mais zonal próximo à costa do Brasil, região 

de transição oceanográfica no Sudoeste do Atlântico, apresentou-se mais ao norte 

no ambiente FAV.  Na região central do Atlântico Sul, o F2 apresentou mais pontos 

de grade para noroeste em relação ao grupo N2. Na costa da África, o F2 também 

envolveu a região da Frente Angola-Benguela (Shannon et al., 1987). O grupo F2, 

similarmente ao grupo N2, apresentou maior homogeneidade. O coeficiente de 

silhueta individual foi 0,64, sendo o maior valor entre os grupos do ambiente FAV, 

cuja média foi 0,47 (Figura 10b). Quanto às TSM médias, a diferença entre 

ambientes também não apresentou significância estatística (p-valor = 0,0826). 

O grupo F3 localizou-se mais próximo à costa do NEB em comparação a N3 

(Figura 10a.3). Constatou-se que a TSM média do grupo F3 (25,55°C) apresentou 

diferença significativa e positiva em relação à TSM média do N3 (24,8°C), valor-p 

igual a 0,0003. Portanto, pode-se sugerir que em anos com ambiente FAV, os DOL 

são formados mais próximos do NEB e sob águas mais quentes estatisticamente 

significativas, o que certamente influencia na intensidade dos eventos de 

precipitação associados a esses sistemas de mesoescala.  

A TSM média do F4 foi 27,1°C e abrange pontos de grade mais ao norte 

(entre 10° S e 24°N) relativamente a N4 (entre 16°S e 22°N) na região oeste do 

Atlântico; contudo, na costa da África pouca variação foi observada (Figura 10a.4). 

Verificou-se que os grupos F3 e F4, além de apresentar pouca variabilidade na TSM 

(Figura 10a.3 e 10a.4), foram os grupos mais quentes do ambiente FAV. A 

configuração da ZCIT está inserida na região de máxima TSM, isto é, os grupos F4 e 

N4 não apresentaram diferenças significativas entre valores das TSM médias (valor-

p = 0,1209). A TSM média do F3 foi superior em relação à média do grupo N3; 

portanto, sugere-se que a ZCIT, pode permanecer por mais tempo na posição ao sul 
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em anos FAV em relação aos ambientes Neutros, concordando com as análises de 

De Souza et al. (2005).   

 A TSM média do F5 foi 24,3°C, a orientação no sentido sudeste/noroeste 

(SE/NW) manteve-se em relação ao grupo N5; entretanto, abrangeu pontos mais ao 

norte. Na região Leste do Atlântico Norte, o F5 envolveu latitudes entre 10° e 18°N, 

sendo que o N5 manteve-se entre 10° e 14°N. Na parte Central do Atlântico Norte 

(entre 40° e 20°W) observou-se um alongamento envolvendo mais pontos de grade 

para nordeste e, no lado Oeste do Atlântico Norte, o F5 abrangeu latitudes entre 26° 

e 34°N e o N5 apresentou-se entre 24° e 32°N (Figura 10a.5). A TSM média entre os 

cluster F5 e N5 apresentaram diferença significativa (valor-p = 0,0000), na qual o N5 

apresentou TSM superiores ao grupo F5.  

O F6 compreendeu latitudes mais ao norte em relação a N6 (Figura 10a.6). 

Próximo à América do Norte, o F6 atingiu latitude de 34°N, e 20°N na costa oeste da 

África. Portanto, o alongamento na costa da África referente à presença da Corrente 

das Canárias (MARINHA DO BRASIL, 2013) apresentou-se mais ao norte em 

relação ao ambiente Neutro. A maior variabilidade interna da TSM (Figura 10c) 

manteve-se no F6, no entanto a TSM média apresentou diferença significativa em 

relação à TSM média do grupo N6 (valor-p = 0,0063).  
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Figura 10 - Resultados da Análise de grupo dos dados de TSM dos anos FAV (quadrados azuis) versus Neutro 

(círculos pretos): a) áreas homogêneas (F1, N1; F2, N2; F3, N3; F4, N4; F5, N5; F6, N6); b) coeficiente de 

silhueta; c) estatísticas do comportamento médio da TSM das áreas homogêneas. 
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Figura 10 – Continuação. 
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4.2.3 Grupos do ambiente Desfavorável (DESFAV) 
 

 

O ambiente DESFAV (Figura 11a) formou grupos com valor do coeficiente de 

silhueta médio de 0,44 (Figura 11b), indicando uma boa qualidade do agrupamento. 

Os grupos D1 e D2 apresentaram diferenças significativas entre as TSM médias 

tanto em relação aos grupos N1 (valor-p = 0,0261) e N2 (valor-p = 0) quanto em 

comparação aos grupos F1 (valor-p =0,0017) e F2 (valor-p =0,0005).  As TSM 

médias dos grupos D1 e D2 foram 17,1°C e 22,5°C, respectivamente (Figura 11c). 

Além disso, ambos os grupos envolveram pontos de grade mais ao norte em relação 

aos dos ambientes Neutros (Figura 11a.1 e 11a.2) e FAV.  

A região de abrangência de D1 é consistente com a configuração da Corrente 

Fria de Benguela (MARINHA DO BRASIL, 2013) e alcançou latitudes de 20°S na 

costa oeste da África. Além disso, apresenta uma configuração mais alongada em 

comparação a N1 (Figura 11a.1). 

A região do Atlântico Sul, que envolveu os grupos N2 (Figura 9a), F2 (Figura 

10a.2) e D2 (Figura 11a.2) apresentaram pontos de grades mais homogêneas que 

as demais áreas do oceano. O D2 também apresentou o maior valor de silhueta 

entre os grupos do ambiente DESFAV, igual a 0,61 (Figura 11b).  

A distribuição mais zonal próximo à costa do Brasil do D2 apresentou-se mais 

ao norte (entre 30° e 34°S) em relação a N2 (entre 28° e 32°S), Figura 11a.2. A 

região do Sudoeste do Atlântico marcada pelos gradientes térmicos intensos 

também foi consistente com o comportamento da TSM média dos grupos D1, D2 e 

D3 (Figuras 11a.1, 11a.2 e 11a.3). Na região central do Atlântico Sul representa o 

limite norte do GSAS, conforme sugerido por Campos et al., (2001). O grupo D2 

estendeu-se mais para noroeste em comparação aos grupos N2 e F2.  Na costa da 

África, o D2 envolveu a região da Frente Angola-Benguela (Shannon et al., 1987) 

semelhante a N2 e F2.  

Quanto ao D3, a área de abrangência diminuiu relativamente a N3 (Figura 

11a.3). Observaram-se pontos de grade mais próximos à costa do NEB no grupo D3 

em comparação a N3, no entanto a aproximação com o F3 foi maior. A TSM média 

do grupo D3 foi de 25,27°C, valor superior e significativo em relação à TSM média 

do N3 (24,8°C; valor-p = 0,0013). Portanto, em ambientes DESFAV, os DOL também 

podem se formar mais próximos do NEB e provocar eventos de chuva.  
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Na região equatorial, a zona de máxima TSM, representada no ambiente 

DESFAV pelo grupo D4, agregou pontos de grade mais ao norte que os ambientes 

FAV e Neutro, implicando na posição mais ao norte da ZCIT. A TSM média do D4 foi 

27,1°C (Figura 11a.4).  

O grupo D5 apresentou área homogênea menor que o N5 (Figura 11a.5). A 

TSM média foi de 24,4°C. A orientação no sentido SE/NW manteve-se em relação 

aos grupos N5 e F5, no entanto, estreitou-se em toda área de abrangência. Na 

região Leste do Atlântico Norte incluiu latitudes entre 14° e 16°N e no lado Oeste do 

Atlântico Norte entre 28° e 32°N.  

Verificou-se no grupo D6 que o alongamento referente à presença da 

Corrente das Canárias (MARINHA DO BRASIL, 2013) junto à costa da África foi 

mais estreito em relação a N6 (Figura 11a.6). O grupo D6 foi o aglomerado com 

maior variabilidade interna da TSM (Figura 11c) e apresentou média de 20,1°C. 
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Figura 11 - Resultados da Análise de grupo dos dados de TSM dos anos DESFAV (quadrados vermelhos) 

versus Neutro (círculos pretos): a) áreas homogêneas (D1, N1; D2,N2; D3,N3; D4,N4; D5, D5; D6, D6); b) 

coeficiente de silhueta; c) estatísticas do comportamento médio da TSM das áreas homogêneas. 
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Figura 11 - Continuação 
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4.3 Comparações entre os ambientes anômalos e o ambiente Neutro 
 

Após a formação dos grupos dos ambientes FAV, DESFAV e Neutro utilizou-

se o teste t-Student para cada ponto de grade de TSM dos ambientes FAV e 

DESFAV em relação à TSM do ambiente Neutro. Apresentam-se na Figura 12, os 

pontos de grade com diferenças estatisticamente significantes das TSM dos 

ambientes climáticos FAV (Figura 12a) e DESFAV (Figura 12b), em relação aos 

pontos de grade do ambiente Neutro.  

Notou-se que os pontos de grade com diferenças significativas positivas em 

ambientes FAV envolveram uma área de intersecção entre os grupos F3 e F4 

(Figura 10a.3 e 10a.4, respectivamente), nomeados a partir daqui F3* e F4*. A TSM 

é uma das variáveis físicas para a localização e intensidade da ZCIT na região do 

oceano Atlântico (Nobre e Molion, 1996), áreas com maiores valores de TSM a 

camada atmosférica torna-se mais instável e a ZCIT se estabelece nesta região. 

Esse aspecto característico da presença da ZCIT foi observado na área que 

envolveu os grupos F3* e F4*. 

Além disso, parte dessa região de diferenças significativas (Figura 12a) nas 

TSM médias entre ambientes foi diagnosticada por alguns autores (Diedhiou et al., 

2010; Torres e Ferreira, 2011; Amorim et al., 2013; Gomes et al., 2015) como áreas 

preferenciais de formação e propagação de DOL que atingem a costa do LNEB. No 

entanto, os estudos não mencionam a existência de duas áreas homogêneas de 

TSM (F3* e F4*) com diferenças estatisticamente significativas entre às médias 

(valor-p = 2,2e-16), na trajetória dos DOL. Hounsou et al. (2015) com esse objetivo 

encontraram ATSM  significativa (com nível de significância de 5%) sobre o Atlântico 

tropical sul (15° - 0°W e 10° - 20°S) se propagando para noroeste em direção à 

região dos grupos F4* e F3*. Esses autores basearam-se em uma análise de 

regressão e verificaram que, a partir de fevereiro-março, a ATSM alcança o LNEB 

nos meses de junho-julho com velocidade análoga a da Corrente equatorial sul, 

assim contribuindo significativamente para o volume de precipitação da estação 

chuvosa do NLNEB. 

Ainda em ambientes FAV, verificou-se que além dos DOL poderem se formar 

mais próximos do NEB pode experimentar durante a trajetória áreas com TSM 

estatisticamente mais elevadas (grupo F3 em relação ao grupo N3). Kouadio et al. 

(2012) corroboram com estes resultados. Estes autores encontraram, através de um 

estudo de três anos, que a maioria dos DOL que atingiram a costa LNEB durante a 
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estação chuvosa são desenvolvidos sobre áreas de TSM mais elevadas que o 

normal.     

A Figura 12b encontra-se os pontos de grade que apresentaram diferenças 

significativas entre as TSM dos anos DESFAV e Neutro. Verificou-se que o 

aquecimento na região do ATN, entre o equador e 20°N, apresenta significância 

estatística em ambientes DESFAV. Esta área compreende os grupos D4 e D5 

(Figura 11a.4 e 11a.5) chamadas de D4* e D5*. Enfield e Mayer (1997) analisaram a 

estrutura espacial e temporal da variabilidade de TSM no Atlântico tropical 

relacionando-as com a variabilidade de TSM no Pacífico equatorial, apontando que a 

variabilidade de TSM no Pacífico equatorial está mais fortemente correlacionada 

com a variabilidade da TSM do Atlântico tropical aproximadamente sobre as áreas 

que abrange os grupos D4* e D5*. O aquecimento significativo encontrado nas 

regiões do D4* e D5* está de acordo com o estudo de Enfield e Mayer (1997) que 

apontaram após 4 a 5 meses da fase madura de um El Niño.  

A ZCIT prefere áreas de TSM mais quentes, deste modo os pontos de grade 

de TSM positivas significativas do ambiente DESFAV (Figura 12b) favorece à ZCIT 

um deslocamento mais cedo para sua posição climatológica ao norte. Isto é, sobre 

as áreas de TSM mais quentes forma-se o ramo ascendente da célula de Hadley, no 

qual movimentos subsidente são geralmente observados sobre a região NEB. Este 

aspecto na circulação da atmosfera tropical compromete a qualidade da chuva no 

NEB.  

Ainda no ambiente DESFAV observa-se na região dos grupos D1, D2 e D3 

diferenças significativas negativas de TSM em relação aos anos Neutros. Essas 

áreas são localizadas na região em que ocorre ressurgência costeira do oeste da 

África e são associadas à corrente de Benguela (Figura 12b, tons azuis).  
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Figura 12 - Pontos de grade com significância estatística de 5% entre o valor da 

TSM dos anos Neutros com anos: a) FAV e b) DESFAV (valores positivos 

representam TSM mais quente em tons de vermelho e negativos menos quente em 

tons de azul).  
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4.4 Análise descritiva da precipitação observada 

 

 O ciclo anual de precipitação dos dados observados da ANA é apresentado 

na Figura 13. A estação chuvosa do NLNEB é na quadra abril-maio-junho-julho 

(AMJJ), na qual se concentra 55,3% do acumulado de precipitação anual. A estação 

seca ocorreu de setembro a janeiro, representando 22% da precipitação anual. O 

valor máximo ocorreu em junho (211 mm.mês-1) e o mínimo em dezembro (47 

mm.mês-1), que representaram 15,45% e 3,42% da precipitação anual, 

respectivamente.   

O período chuvoso do setor NLNEB de abril a julho, concordou com estudos 

anteriores (Moura et al., 2009; Amorim et al., 2014). A precipitação do mês de abril 

deve-se a presença da ZCIT, no entanto a partir de abril até o mês de agosto, 

destaca-se a influencia dos DOL (Torres e Ferreira, 2011; Kouadio et al., 2012; 

Gomes et al., 2015), principalmente, no mês junho. E por fim, o mês de novembro 

que apresentou um pequeno aumento na precipitação, representando a ação de 

sistemas frontais.  

 

 

 

Figura 13 - Climatologia da precipitação do NLNEB para o período de 1979 a 2008. 

Os valores indicados na linha preta representam o percentual (%) anual de cada 

mês. Fonte: autoria própria com dados da ANA. 
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4.5 Validação dos dados de Delaware 

  

 A validação dos dados de precipitação mensal da ANA e DW é exibida na 

Figura 13. Diagramas de dispersão da regressão linear entre os dados da ANA e 

Delaware exibiram uma forte relação entre o período de 1979 a 2008. Os dados de 

precipitação de DwSE (Figura 13d) e DwBA (Figura 13d) apresentaram os melhores 

ajustes em comparação aos dados das demais áreas litorâneas, explicaram valores 

acima de 90% da precipitação da ANA. Também se verificou a subestimativas do 

produto de DW no litoral dos Estados de PB_PE (Figura 13a) e Alagoas (Figura 13b), 

onde eventos mais intensos de precipitação acusaram valores inferiores aos 

observados. Em contrapartida, para valores abaixo de 200 mm mês-1 a dispersão 

torna-se menor (Santos et al., 2012).  

 A precipitação de Dw para o todo o litoral NLNEB (Figura 13e) explicou 95% 

da precipitação mensal da ANA, além do coeficiente de correlação com significância 

estatística de 1% apresentou valor de 0,93 (valor- p < 2,2e-16). O diagrama de 

dispersão para o todo o NLNEB (Figura 13e) apresentou resultados consistentes 

quanto ao uso do produto de Dw em relação aos dados observados in situ, portanto 

este dado de precipitação mensal pode ser utilizado para análises futuras.      
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Figura 14 - Diagrama de dispersão entre as estimativas de precipitação de Delaware 

e a medida nos pluviômetros da ANA para o litoral: a) Paraíba e Pernambuco; b) 

Alagoas; c) Sergipe; d) Bahia e e) litoral do NLNEB. A precipitação é expressa em 

mm mês-1 para o período de 1979 a 2008. O valor R² é o coeficiente de 

determinação e o “r” coeficiente de correlação com significância estatística de 1%. 
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Apresentam-se na Figura 15 as médias de precipitação mensais das estações 

da ANA e as médias mensais de Dw do período de 1979 a 2008. Verificou-se que, a 

partir do mês de abril até setembro em geral, os valores de precipitação mensal de 

Dw subestimam os valores de precipitação observados no litoral dos estados da 

Paraíba/Pernambuco (Figura 15a) e Sergipe (Figura 15c), também verificado no 

gráfico de dispersão. Na costa da Bahia (Figura 15d) o comportamento se inverte: 

Dw superestima os valores de precipitação. Este resultado está ligado à interpolação 

de dados e ao espaçamento de grade utilizado em Dw. Os sistemas meteorológicos 

que atuam mais ao norte do NLNEB, incluindo Paraíba, Pernambuco e Sergipe 

ocasionam, em geral, precipitações do tipo convectivas, isto é, chuvas mais fortes, 

períodos de duração mais curtos e, principalmente áreas de cobertura menores e 

mais localizadas, com isso é possível que a interpolação não identifique essas 

chuvas mais pontuais. No litoral da Bahia, os sistemas meteorológicos atuantes 

ocasionam, em geral, chuvas estratiformes, que têm como característica a 

abrangência de áreas maiores, logo o processo de interpolação pode superestimar a 

chuva observada da região. A subestimativa da precipitação em áreas de ocorrência 

de sistemas convectivos e superestimativa em áreas estratiformes foi também 

verificado por Santos e Silva et al. (2012), que analisaram a precipitação mensal 

registrada em diferentes áreas do Rio Grande do Norte 

A junção da precipitação das localidades do NLNEB é apresentada na Figura 

15e. O NLNEB apresentou os maiores acumulados mensais no outono e inverno 

austral. O ciclo anual de precipitação apresentou valores elevados a partir do mês 

de abril, influenciados pela ZCIT. No período de abril a agosto, o NLNEB também 

destacou os máximos de precipitação influenciados pela ocorrência de DOL (Torres 

e Ferreira, 2011; Kouadio et al., 2012; Gomes et al., 2015), além do sul da BA 

(Figura 15d) que no mês de novembro apresentou uma pequena elevação no total 

de precipitação, reflexo da atuação de SF, que no NLNEB também foi observado. 

Portanto, os dados de Dw novamente mostram-se consistentes com a climatologia 

recente dos dados observados in situ, podendo este produto de precipitação mensal 

ser utilizado para análises posteriores. 
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Figura 15 - Climatologia do período de 1979-2008 dos dados de precipitação da ANA (linha azul) e Dw (linha preta) para o litoral a) 

Paraíba e Pernambuco, b) Alagoas, c) Sergipe, d) Bahia e e) NLNEB. 
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Figura 15 – Continuação. 
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Figura 15 – Continuação. 
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4.6 Precipitação do NLNEB: ambientes FAV e DESFAV 

 

 A precipitação de Dw para os ambientes FAV (linha azul) e DESFAV (linha 

vermelha) em relação à climatologia (linha preta) do período de 1900 a 2008 é 

apresentada na Figura 16. Os dois ambientes climáticos apresentaram um ciclo 

anual consistente em relação aos dados climatológicos.  

 Segundo a climatologia (Figura 16b, linha preta), o mês mais chuvoso para o 

NLNEB foi o mês de maio com 172,8 mm.mês-1, seguido dos meses de junho e julho 

com 157 mm.mês-1 e 146 mm.mês-1, respectivamente. No ambiente FAV, o mês de 

maio manteve-se como mês mais chuvoso com 201,8 mm.mês-1, seguido de junho 

com 165 mm.mês-1. No entanto em julho, conforme a climatologia, a precipitação 

diminui ainda mais. Além disso, a precipitação apresentou um segundo máximo 

estatisticamente significativo (Figura 16a), (176 mm.mês-1, valor-p = 0,0216). A partir 

de agosto ocorreu diminuição gradual da precipitação até dezembro. Por outro lado, 

no ambiente FAV os valores de precipitação apresentaram-se mais elevados, no 

entanto significativos em relação à climatologia apenas os meses de agosto (valor-p 

= 0,0294) e setembro (valor-p = 0,0256). 

 O ambiente DESFAV, em relação à climatologia (Figura 16b), apresentou 

precipitações inferiores à média climatológica entre os meses de março a junho e 

setembro a dezembro, todavia essa diferença apresentou significância estatística 

apenas para os meses de maio (valor-p = 0,0299) e novembro (valor-p = 0,0330). E 

vale ressaltar que o mês de maio é o mais chuvoso e novembro um dos meses 

menos chuvoso, de acordo com a climatologia.  

 Constataram-se valores significativos de precipitação, a partir de julho, no 

ambiente FAV.  A dinâmica da atmosfera possivelmente foi alterada favorecendo 

mais umidade para costa do NLNEB. O período apresentando maiores acumulados 

de precipitação em ambiente DESFAV sofreu atraso, concentrando-se nos meses de 

junho e julho. 

 A ZCIT é o principal sistema meteorológico que favorece as chuvas no 

NLNEB na pré-estação chuvosa. Este sistema em anos de ambientes DESFAV 

migra mais cedo para posição mais norte e mais tarde em ambiente FAV, afetando, 

com significância estatística, as chuvas do mês de abril e maio.  Esse 

comportamento pode ser confirmado pela Figura 16c, onde as médias da 

precipitação para os dois ambientes (DESFAV e FAV) são exibidas. Os meses de 

abril, maio e julho, assim como os meses de setembro a dezembro são períodos que 
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em anos extremos (Figura 16c) apresentaram diferenças significativas na 

precipitação do NLNEB.  

 

 

 

Figura 16 - Diferença entre o ciclo anual de precipitação de Dw para o NLNEB com 

nível de significância de 5% para: a) anos FAV e a média climatológica; b) anos 

DESFAV e a média climatológica e; c) anos FAV e DESFAV. Valores em cada 

gráfico representam o valor-p mensal do teste t-student não pareado.   
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Figura 16 – Continuação. 

 

  

4.7 Relação entre as regiões anômalas e a precipitação NLNEB 

 

 Neste estudo avaliou-se a precipitação acumulada do período chuvoso do 

NLNEB, que corresponde à quadra AMJJ. Para isso, um modelo RLM foi ajustado, 

tendo como variáveis preditoras as ATSM mensais janeiro, fevereiro e março 

padronizadas. A seleção das ATSM mensais dos meses de janeiro, fevereiro e 

março se deu devido a recomendação de alguns estudos em que áreas do Atlântico 

Tropical Sul a partir de janeiro são importantes para precipitação da quadra chuvosa 

do LNEB (Rao et al., 1993; Moura et al., 2009; Amorim et al., 2013; Hounsou et al. , 

2015). 

As análises foram feitas para o ambiente FAV, em que se considerou as TSM 

médias das áreas F3* e F4*; e para o ambiente DESFAV, sendo D4* e D5* as 

variáveis preditoras. 
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4.7.1 Ambiente Favorável  

 

 Os coeficientes de correlação entre as variáveis preditoras (ATSM mensais 

dos grupos F3* e do grupo F4*) apresentam-se na Tabela 2. Identificou-se, através 

dos altos valores de correlação, multicolinearidade entre as variáveis preditoras dos 

grupos F3* e F4*, entre os meses os valores superaram 0,80 com significância 

estatística de 1%. Deste modo, aplicou-se a Análise de Componentes Principais 

(ACP) para eliminar a multicolinearidade entre os dados de ATSM.  

 

Tabela 2 - Correlações entre as ATSM mensais (variáveis originais) do ambiente 

FAV. 

 
janF3 fevF3 marF3 janF4 fevF4 marF4 

janF3 1 0,94* 0,89* 0,90* 0,86* 0,80* 

fevF3 
 

1 0,95* 0,84* 0,88* 0,82* 

marF3 
  

1 0,90* 0,92* 0,92* 

janF4 
   

1 0,94* 0,93* 

fevF4 
    

1 0,96* 

marF4 
     

1 

Significância estatística: 1% “*”; 5% “.” 

 

Testaram-se as rotações ortogonais existentes na ACP aplicada nas ATSM 

dos grupos F3* e F4*.  A rotação equimax tornou a identificação das CP mais 

simples, pois esta de fato simplifica simultaneamente linhas e colunas da matriz de 

pesos. 

 Apresentam-se na Tabela 3 os resultados da ACP com a rotação equimax 

aplicada às ATSM mensais dos grupos F3* e F4*. Introduziu-se a técnica da ACP 

nas ATSM dos grupos F3* e F4*, na qual deu origem a um novo conjunto de 

variáveis explicativas com as mesmas informações das variáveis originais, contudo 

não correlacionadas. A primeira CP é a combinação linear de variância máxima. A 

segunda CP possui a segunda maior variância e assim sucessivamente. 

A ACP aplicada nas ATSM dos grupos F3* e F4* indicou que 96,3% da 

variabilidade do oceano foi explicada pelas duas primeiras CP e ambas receberam 

maior contribuição das ATSM do mês de março. A combinação linear de variância 

máxima (91,4 %) apresentou maior contribuição do grupo F3*. A CP2 explicou 5,0% 

de variância e recebeu maior aporte do grupo F4*.  

As CP3 e CP4 explicaram 2,3 e 0,9% da variância e receberam contribuições 

das TSM do grupo F4* (de janeiro e fevereiro, respectivamente). E por fim, as CP5 e 



75 

 

CP6 de mínimas variâncias (0,3 e 0,1%) receberam contribuições de ambos os 

grupos. A CP5 relacionada à ATSM do mês de março do F4* e a CP6 à ATSM de 

fevereiro do F3*. 

 

Tabela 3 – Cargas entre componentes principais e variáveis originais (ATSM) do 

ambiente FAV. 

Variância explicada 91,4% 5,0% 2,3% 0,9% 0,3% 0,1%  

Variância acumulada 91,4% 96,3% 98,7% 99,6% 99,9% 100%  

 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6  

grupo F3* 

     

  

Jan 0,94 0,29 0,18 

 

0,07 -0,02  

Fev 0,95 0,27 -0,15 -0,05 -0,03 0,05  

Mar 0,98 0,04 -0,17 -0,12 -0,03 -0,04  

grupo F4*   

Jan 0,96 -0,13 -0,22 -0,07 -0,07 0,02  

Fev 0,97 -0,17 

 

0,18 -0,02 -0,03  

Mar 0,95 -0,30 -0,08 -0,04 0,08 0,03  

 

Dando continuidade à avaliação da precipitação acumulada do período 

chuvoso do NLNEB em relação a grupos de ATSM de F3 e F4*, introduziram-se no 

modelo de RLM seis novas variáveis preditoras não correlacionadas (CP1 a CP6).  

 O modelo de RLM por CP mostrou-se significativo (valor-p = 0,03471) com as 

seis variáveis preditoras, duas com nível de significância de 1% e duas com 5%. No 

entanto, constatou-se variáveis preditoras sem significância estatística neste 

primeiro modelo, a CP4 com valor-p = 0,6376 e CP5 com valor-p = 0,7112.  

Deste modo, optou-se em ajustar o modelo de RLM por CP com variáveis 

explicativas que possuíssem significância estatística (valor-p < 0,05). O modelo de 

RLM por CP ajustado apresentou significância estatística com valor-p = 0,006 e as 

variáveis explicativas (CP1, CP2, CP3 e CP6) apresentaram significância de 1%.  

O modelo de RLM por CP ajustado não atendeu a um dos pressupostos 

exigidos a uma regressão. No gráfico do Q-Q, os quantis dos resíduos versus os 

quantis teóricos indicaram a presença de normalidade residual, além do teste de 

aderência Kolmogorov – Smirnov (KS)  que apresentou valor-p = 0,831. Os resíduos 

versus valores ajustados atenderam a hipótese de homocedasticidade dos erros 

pelo teste Durbin Watson com valor-p = 0,913. No entanto, a independência residual 
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através do teste Ljung-Box apresentou valor-p = 0,041. Considerando um nível de 

significância de 5%, rejeitou-se a hipótese de homocedasticidade dos erros.  

 Deste modo, o uso da transformação Box-Cox foi necessário. O valor da 

potência λ que minimizou a raiz do quadrado médio do erro foi de -0,17, no entanto o 

valor não apresentou padrão conhecido e optou-se utilizar o  λ=0 que implica na 

transformação logarítmica.  

O modelo de RLM por CP ajustado com a transformação Box-Cox na variável 

precipitação atendeu todos os pressupostos estabelecidos. O teste KS da 

transformação também permaneceu com indicativo de resíduos normais (valor-p = 

0,959), (Figura 1b, anexo 1). Atendeu-se a hipótese de homocedasticidade (Figura 

1a, anexo 1) entre os resíduos e valores ajustados pelo teste Durbin Watson com 

valor-p = 0,894, além da independência residual por meio do teste Ljung-Box que 

apresentou valor-p = 0,056. Portanto, o modelo final foi apropriado para os dados 

transformados com a função log. 

O primeiro modelo de RML por CP explicou 50% da variabilidade da 

precipitação do NLNEB, mesmo apresentando variáveis explicativas sem 

significância estatística, o RMSE de 88,7 mm e EMA de 94,12 que comparados a 

outros estudos no NEB são menores, além do coeficiente de correlação (ao nível de 

significância de 1%) de 0,83. No entanto, o ajuste do modelo apenas com variáveis 

explicativas com significância de 1% melhoraram os valores do RMSE e do EMA, 

que diminuíram para 82,5 mm e 80,32, o valor-p foi menor que 0,0059, além de 

explicar 57% da variabilidade da precipitação do NLNEB.  E por fim, a transformação 

Box-Cox melhorou ainda mais o ajuste do modelo proposto, no qual o RMSE do 

modelo final foi 77,85 mm e EMA de 76,13 (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Modelo de RLM por CP FAV ajustado com transformação Box-Cox na 

variável dependente. 

Variáveis Coef. de Regressão Std. Error valor t Pr(>|t|) 
 

(Intercepto) 2,84808 0,01204 236,63 <2e-16 *** 

CP1 0,03484 0,01241 2,808 0, 0158 * 

CP2 0,02873 0,01241 2,316 0, 0391 * 

CP3 0,02798 0,01241 2,255 0, 0436 * 

CP6 -0,03258 0,01241 -2,626 0, 0221 * 

RMSE (12 gl) Estatística F R²  ajustado valor-p r EMA 

77,8453 6,308(4 e 12 gl) 0,5703 0,00568 0,8448 76,13 

Código de Signif.:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

 

O modelo de RML por CP com rotação equimax final, este ajustado e com a 

transformação Box-Cox na variável dependente é dado por: 

 

YFAV
λ  = 2,84808 + 0,03484. CP1 + 0,02873. CP2 + 0,02798. CP3 −  0,03258. CP6  (23) 

 

Percebeu-se através da equação (23) que apesar das CP3 e CP6 

concentrarem baixa variabilidade do oceano, quando essas interagem com a 

atmosfera apresentam-se significativas, principalmente a CP6. Realizaram-se 

inúmeros testes incluindo e excluindo a CP6, sucessivas retiradas desta variável 

resultavam em ajustes pobres nos modelos de RLM. Portanto, constatou-se que a 

CP6 adquire grande importância na variabilidade da precipitação do NLNEB. 

Os acumulados de precipitação de AMJJ observado e os estimados pelo 

modelo de RLM final são exibidos na Figura 17. O modelo final mostrou estimativas 

da precipitação do NLNEB satisfatórias em ambientes FAV. Apesar de modelo 

subestimar o valor observado do acumulado de precipitação do NLNEB para anos 

com episódios de La Niña com forte intensidade (CPTEC, 2012), tais como os anos 

de 1921, 1985 e 1989, as estimativas apresentaram-se dentro do intervalo de 

confiança e acompanhando o comportamento da precipitação observada. Os 

episódios de 1925 e 2001 foram episódios em que o acumulado de precipitação 

observado apresentou-se abaixo do normal para um ambiente FAV, no entanto o 

modelo estimou com um desempenho satisfatório a precipitação para o ano de 

1925, bem como para outros anos 1917, 1984, 2000 e 2008.  
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 As áreas que compreendem o grupo F3* e F4* apresentaram um potencial de 

previsão para a precipitação do NLNEB no período de AMJJ. Acredita-se que a 

introdução de outras variáveis meteorológicas que também são correlacionadas com 

a precipitação da região, por exemplo, campos de velocidade do vento (Greischar e 

Hastenrath, 2000; Moura e Hasternrath, 2004; Hastenrath, 2009; Polzin e 

Hastenrath, 2014) poderiam aumentar o potencial de previsão do modelo 

recomendado. Como proposto por Hastenrath (2009), a predição empírica explicou 

59% da variabilidade da precipitação (Março a Junho) do NNEB, no entanto além 

das ATSM, a componente meridional do vento estava entre as variáveis preditoras.  

 

 

 

Figura 17 - Precipitação acumulada de AMJJ para o NLNEB observada (pontos 

preto) e predita pelo modelo de RLM por CP (pontos azuis). As linhas cinzas 

representam o intervalo de confiança das estimativas com significância de 5%. 

 

  

 

4.7.2 Ambiente DESFAVORÁVEL 

 

Os coeficientes de correlação entre as ATSM dos grupos DESFAV são 

exibidos na Tabela 5. O uso da ACP para eliminar a multicolinearidade entre os 

dados de ATSM dos grupos DESFAV também se fez necessário.  

 

 



79 

 

Tabela 5 – Correlações entre as ATSM mensais (variáveis originais) do ambiente 

DESFAV. 

 
janD4 fevD4 marD4 janD5 fevD5 marD5 

janD4 1 0,88* 0,67* 0,90* 0,72* 0,66* 

fevD4 
 

1 0,86* 0,79* 0,87* 0,84* 

marD4 
  

1 0,49* 0,66* 0,94* 

janD5 
   

1 0,80* 0,55* 

fevD5 
    

1 0,77* 

marD5 
     

1 

Significância estatística: 1% “*”; 5% “.” 

 

Examinaram-se as rotações ortogonais da ACP aplicada às ATSM dos grupos 

DESFAV.  As rotações não melhoraram os ajustes dos modelos de RML DESFAV. 

Deste modo, optou-se em disponibilizar os resultados da ACP aplicada às ATSM 

mensais dos grupos D4* e D5* sem rotação. 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados da ACP aplicada às ATSM 

mensais dos grupos D4* e D5*. A técnica da ACP deu origem às novas variáveis 

explicativas não correlacionadas. A CP1 e a CP2 explicaram 92,93% da 

variabilidade do oceano. A variância máxima alcançou 80,78% e apresentou maior 

contribuição da ATSM do mês de fevereiro do grupo D4*, que inclusive também se 

associou à formação das CP4 e CP6. A CP2 e CP3 explicaram 17,57% de variância 

e recebeu maior aporte da ATSM do grupo D5* (janeiro e fevereiro, 

respectivamente). O grupo D4* também contribuiu na formação da CP5, a variância 

atingiu 0,56% representada pelo mês de março. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Tabela 6 – Relação entre componentes principais e variáveis originais (ATSM) do 

ambiente DESFAV. 

Variância 

explicada 
80,22% 12,71% 4,86% 1,45% 0,56% 0,2% 

 

Variância 

acumulada 
80,22% 92,93% 97,79% 99,24% 99,82% 100%  

 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6  

grupo D4* 

     

  

Jan -0,40 0,34 -0,56 

 

0,45 0,44  

Fev -0,45 

  

-0,65 0,12 0,59  

Mar -0,39 -0,54 -0,26 -0,10 -0,60 -0,34  

grupo D5*   

Jan -0,38 0,59 

 

-0,40 -0,52 0,28  

Fev -0,41 0,12 0,78 -0,18 

 

-0,42  

Mar -0,40 -0,47 0,11 0,61 0,39 0,28  

 

Dando sequência à avaliação da precipitação do NLNEB em relação a 

ambientes DESFAV, iniciou-se a análise do modelo de RLM com seis variáveis 

preditoras dos grupos D4* e D5* (CP1 a CP6).  

O modelo de RLM por CP não mostrou significância estatística (valor-p = 

0,6287) com as seis variáveis preditoras. Deste modo, não se ajustou modelo de 

RML DESFAV.  

Apenas o ambiente FAV apresentou significância estatística com relação à 

precipitação do NLNEB. Diversos estudos já diagnosticaram a influência no NEB da 

atuação conjunta dos oceanos tropicais, inclusive destacam a forte influência do 

Atlântico Sul (Andreoly et al., 2004; Amorim et al., 2012; Alves et al., 2012; Amorim 

et al., 2014) na precipitação da região. Evidências anteriores também mostraram 

que os ambientes FAV do período de 1974-1990 favoreceram as precipitações 

acumuladas significativas no NEB (Alves, 2012), inclusive o período utilizado por 

Alves (2012) inclui seis anos FAV do presente estudo. 

Os resultados aqui apresentados concordaram com estudos que mostraram 

que a anomalia de TSM no Atlântico tropical, em particular no Atlântico Tropical Sul 

tem uma relação significativa com chuva no NEB, principalmente sua região semi-

árida (Andreoli et al., 2004) e leste (Moura et al., 2009; Amorim et al., 2012; 2014). 
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No entanto, para o LNEB a região que abrange os grupos F3* e F4* tem sido 

diagnosticada como região que mais influencia no volume de precipitação do LNEB 

(Amorim et al., 2013; Gomes et al., 2015). No entanto, o potencial de previsão não 

ocorre em todos os ambientes climáticos. Assim, um método estatístico de previsão 

sazonal baseado em áreas estáticas pode não ser tão eficaz exclusivamente para o 

NLNEB. Os grupos F3* e F4* ganham significância estatística em ambiente FAV e é 

exatamente quando a forçante de escala sinótica pode permanecer por mais tempo 

mais ao sul, beneficiando os sistemas de mesoescala que começam a se tornar 

mais frequentes sobre a região de estudo, influenciando no acumulado de 

precipitação do período chuvoso. 

No ambiente DESFAV, contudo, as áreas próximas ao litoral não 

apresentaram significância estatística. Outras regiões (D4* e D5*) destacaram-se no 

OAT.  Diferentes regiões do NEB, tais como o NNEB e semi-árida, a influência do 

OAT é bem discutida na literatura (Hastenrath e Heller, 1977; Moura e Shukla, 1981; 

Nobre e Shukla, 1996; Coelho et al., 2002; Souza e Ambrizzi, 2002; De Sousa et al., 

2005; Lucena et al., 2011) e acredita-se que possa ter uma boa relação com as 

áreas encontradas no ambiente DESFAV, no entanto, não foi tema abordado neste 

estudo. 

 As estimativas dos índices pluviométricos realizados pelos grupos F3* e F4* 

foram bastante promissoras, devido à grande complexidade e às restrições 

associadas tanto aos modelos atualmente utilizados quanto à complexidade da 

variabilidade espacial e temporal presente no NEB, especialmente, no LNEB. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 O clima do NEB é influenciado pela variabilidade das anomalias de TSM dos 

oceanos Pacífico e Atlântico. No entanto, algumas áreas do NEB, tal como a faixa 

leste, a previsão sazonal ainda apresenta deficiências. O uso de ferramentas 

estatísticas para prognóstico climático tem sido uma alternativa, embora a escolha 

das áreas como preditores sejam, em sua maioria, subjetivas. Além disso, estes 

estudos não testam a existência de diferenças ou similaridades entre essas áreas 

em situações de ambientes climáticos contrastantes. Nesse sentido, o objetivo geral 

desta pesquisa foi identificar o potencial de previsão de áreas do Oceano Atlântico 

Tropical na precipitação da parte Leste do Nordeste do Brasil.  

 O produto de precipitação fornecido pela Universidade de Delaware para a 

região Leste do Nordeste foi consistente estatisticamente com dados observados 

pela rede da ANA. Contudo, a precipitação desta fonte de dados subestima a 

precipitação observada durante a estação chuvosa da região NLNEB; entretanto, 

essas subestimativas, que podem ser atribuídas ao método de interpolação de 

dados e do espaçamento de grade, não apresentaram significância estatística. 

 A análise de agrupamento identificou seis áreas homogêneas no Oceano 

Atlântico em cada ambiente climático. Portanto, percebe-se que áreas fixas podem 

não ser tão eficazes para uso em modelos de prognóstico sazonal no LNEB.  

 Os grupos formados no extremo Sul do Atlântico Sul foram consistentes com 

a configuração da Corrente Fria de Benguela. Os grupos também caracterizaram a 

região de transição oceanográfica marcada por altos gradientes térmicos, no 

Sudoeste do Atlântico. Outra região do Atlântico Sul definida com grupo foi a região 

da Frente Angola-Benguela na costa oeste da África.  A região próxima à costa da 

África, onde geralmente há formação de DOL, foi diagnosticada como uma ampla 

área homogênea. Durante o ambiente FAV, esta área apresentou águas mais 

quentes e mais próximas ao NEB, além da existência de duas áreas homogêneas de 

TSM na trajetória dos DOL. A Análise de agrupamento mostrou-se satisfatória 

aplicada aos dados de TSM.   

Os ambientes climáticos FAV e DESFAV, confrontados ao ambiente Neutro, 

confirmaram mudanças da distribuição espacial das áreas homogêneas 

significativas do Atlântico, isto é, a influência do ENOS no Atlântico tropical foi 

observada nos resultados como discutida na literatura. Em ambiente FAV, áreas 

significativas encontraram-se nas proximidades da costa do LNEB e no ambiente 
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DESFAV destacou-se estatisticamente um aquecimento na região do Atlântico 

Tropical Norte, entre o equador e 20°N.  

Os pontos de grade com diferenças de TSM significativas em ambientes FAV 

e DESFAV envolveram áreas distintas, no qual na modelagem por regressão linear 

por componentes principais pode mostrar que a interação oceano-atmosfera ocorre 

com defasagem de um a três meses. No entanto, apenas no ambiente FAV o 

potencial de previsão, usando a TSM do Atlântico, foi satisfatório para o LNEB. As 

localizações dos grupos FAV foram exatamente ao longo da trajetória dos DOL que 

se aproximam do LNEB, sendo este resultado, de fato, uma informação decisiva 

para a previsão sazonal.   

 

 

SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 Acredita-se que os grupos do ambiente DESFAV (D4* e D5*) sejam 

importantes para outras áreas do NEB, tais como o NNEB e semi-árida que 

ficam como sugestões para trabalhos futuros.  

 Verificar do potencial de previsão das áreas diagnosticadas nos ambientes 

climáticos com outro modelo, como por exemplo, modelo de regressão 

dinâmica. 

 Verificar do potencial de previsão das áreas diagnosticadas nos ambientes 

climáticos com outros produtos de precipitação. 

 Introduzir outras variáveis explicativas que influenciam o clima do NEB. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

   

Pressupostos do modelo de RLM por CP: a) resíduos versus valores previstos e b) 

resíduos padronizados versus quantis teóricos. 

 

 

 

 

  



101 

 

Anexo 2 

 

(Principais comandos utilizados no R) 

 

# Teste Kolmogorov-Smirnov (Normalidade dos resíduos) 

ks.test (chuva_mensal,pnorm",sd = sd( ), mean= ( ),alternative=c("two.sided")) 

 

# Teste independência dos resíduos 

Box.test(residuos, type = c("Ljung-Box")) 

 

# Teste homoscedasticidade dos resíduos 

dwtest(modelo, alternative = c("greater", "two.sided", "less")) 

 

# Teste de diferença entre medias para dados não pareados 

t.test(ANA, delaware, conf.level = , paired = )   # Para parear usar paired=F 

 

# Verificação do número de cluster adequado 

clValid(atlantico, 2:13, clMethods=c("hierarchical"),validation="internal") 

 

# Gráfico de Silhouette 

library(clValid) 

library(cluster) 

# VERIFICANDO QUANTOS CLUSTER SÃO IDEAIS  

library(clValid) 

internF <- clValid(dados, 2:13, clMethods=c("hierarchical"),validation="internal") 

summary(internF) 

plot(internF, legend=FALSE) 

plot(nClusters(internF),measures(internF,"Silhouette")[,,1],type="n",axes=F, 

+ xlab="",ylab="") 

legend("center", clusterMethods(internF), col=1:9, lty=1:9, pch=paste(1:9)) 

par(op) 

## Silhouette for a hierarchical clustering:  

data  = agnes(dados, metric = "euclidean", method = "ward") 

si4 <- silhouette(cutree(data, k = 4),daisy(dados,metric = "euclidean", stand = 

FALSE)) 
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# Análise de Componentes Principais 

princomp(dados, cor=TRUE)  

library(GPArotation)   

library(psych) 

principal(dados, nfactors=6, rotate="none") 

rotate =  "none", "varimax", "quatimax", "promax", "oblimin", "simplimax", and 

"cluster"  

 

# Regressão Linear 

lm( ) 
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PRECIPITAÇÃO NO LESTE DO NORDESTE BRASILEIRO (LNEB) E EPISÓDIOS 

ANÔMALOS NO OCEANO ATLÂNTICO TROPICAL 

 

Ana Cleide Bezerra Amorim¹², Rosane Rodrigues Chaves¹, Maria Helena Constantino Spyrides¹ 

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - Programa de Pós-Graduação em 
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RESUMO: Neste estudo foram identificados os episódios anômalos no Oceano Atlântico 

Tropical e sua contribuição na precipitação nas capitais do Leste do Nordeste. As capitais que 

apresentaram 60% da precipitação anual concentrada no período de abril a julho foram 

consideradas do LNEB. Anos com anomalias positivas (negativas) de Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) na Bacia Norte e anomalias negativas (positivas) na Bacia Sul do 

Atlântico, durante os meses de março a junho foram considerados Fase Positiva (Negativa). 

Também foram selecionados anos com anomalias positivas (negativas) em ambas as Bacias do 

Atlântico chamadas de Fase Positivans (Negativans). A análise de variância (ANOVA) mostrou 

evidências significativas quanto às diferentes fases do atlântico, com relação à precipitação no 

LNEB ao nível de significância de 5%, principalmente, na Fase Negativa que esteve associada a 

altos maiores de chuva, diferentemente das outras fases que não apresentaram variabilidades 

significativas na precipitação.  

 

ABSTRACT: This study identified the anomalous episodes in the tropical Atlantic Ocean and 

its contribution to rainfall in the eastern capital of the Northeast. The capital which had 60% of 

annual precipitation concentrated in the period from April to July were considered the LNEB. 

Years with positive anomalies (negative) sea surface temperature (SST) in the Basin North and 

negative (positive) in the South Basin Atlantic during the months from March to June were 

considered Phase Positive (Negative). Were also selected years with positive anomalies 

(negative) in both basins of the Atlantic called Phase Positivans (Negativans). The analysis of 

variance (ANOVA) showed significant evidence concerning the different phases of the Atlantic, 

with respect to precipitation in LNEB at a significance level of 5%, mainly in Phase Negative 

that was associated with higher high rainfall, unlike the other phases showed no significant 

variability in precipitation. 

 

1 - INTRODUÇÂO  

O Nordeste do Brasil apresenta uma extensa faixa litorânea banhada ao norte e leste por águas 

do Oceano Atlântico. As circulações atmosféricas e oceânicas deste oceano afetam diretamente 

o clima da região (Hastenrath e Heller, 1977; Rao et al., 1993; Nobre e Shukla, 1996). Inúmeros 

estudos abordam a questão do padrão de anomalias de Temperatura da Superfície do Mar 



(TSM) no Atlântico Norte e Sul à ocorrência de anomalias de precipitação na região (Sousa, 

2003; Souza e Nobre, 1998). Uvo (1998) observou que há uma relação negativa significativa 

entre anomalias de TSM do Oceano Pacífico equatorial com a precipitação sobre a maioria do 

nordeste. No entanto, para o Atlântico, é ainda mais significativo, sendo evidente entre o 

gradiente Norte/Sul de TSM e a precipitação sobre grande parte do Nordeste. 

A região do NEB apresenta três tipos de clima diferentes, com acumulados de chuva variando 

entre 300 e 2000 mm. No norte do NEB, os maiores valores de precipitação encontrados deve-

se a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do Atlântico, que atua mais ao sul, 

em torno de 4°S, em março e abril, e mais ao norte em torno de 10°-14°N, em agosto-setembro. 

Na faixa leste da região, região de interesse neste estudo, a distribuição é modulada, 

principalmente, por distúrbios ondulatórios de leste (Yamazaki e Rao, 1977) e a máxima 

atuação ocorre entre os meses de maio a julho.  

A variabilidade interanual é um ponto crucial observada na precipitação na região do NEB. 

Anos secos e chuvosos tem sido foco de estudo no NEB durante as últimas décadas. Hastenrath 

e Heller (1997), Hastenrath e Greischar (1993), Souza e Nobre (1998) encontraram evidências 

que anos secos (chuvosos) no NEB ocorreram em condições de anomalias positivas (negativas) 

no Atlântico Norte e negativas (positivas) no Sul, conhecido na literatura como Gradiente 

Positivo (Negativo) inter-hemisférico do Atlântico Tropical, chamados no presente estudo de 

Fase Positiva do Atlântico (Fase Negativa). Nos últimos anos, estudos têm mostrado que a 

influência do Atlântico na chuva do NEB de fato é mais relevante que as variações de TSM dos 

setores tropicais do Pacífico (ENOS), e mais precisamente, com as anomalias da Bacia do 

Atlântico Sul do que as anomalias do Norte (Andreoly e Kayano, 2006).   

Com o propósito de encontrar evidências discutidas em diversos estudos sobre a influência das 

anomalias de TSM do Oceano Atlântico Tropical na chuva do NEB, pretende-se estudar a 

estação chuvosa no LNEB em anos anômalos de TSM do Oceano Atlântico, com objetivo de 

identificar dentre os episódios, qual ocasiona maior variabilidade na precipitação na região de 

estudo. 

 

2. DADOS E METODOLOGIA 

Utilizaram-se dados mensais de precipitação de todas as capitais do NEB, abrangendo o período 

de 1961 a 2006, cedidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  Para seleção das 

capitais localizadas no LNEB foram calculados os percentuais de chuva com objetivo de separar 

as localidades que apresentam em torno de 60% da chuva anual concentrada entre os meses de 

abril a julho. As cidades que apresentaram esta característica estão de acordo com Rao et. al 

(1993), as capitais são Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador (Figura 1).  



Os dados oceânicos foram retirados do site do Climate Prediction Center (CPC), no qual são 

encontradas médias mensais de TSM sobre as áreas localizadas ao Norte (5 - 20°N, 60-30°W) e 

Sul (0-20°S, 30°W-10°E) do Atlântico Tropical. 

Foi aplicado um critério semelhante ao adotado por Souza e Nobre (1998), no qual anos com 

Fase Positiva (Negativa) apresentaram simultaneamente desvios positivos (negativos) no 

Atlântico Norte e negativos (positivos) no Sul durante os meses de março e maio.  No presente 

estudo, consideraram-se os eventos persistentes até o mês de junho. Também foram 

selecionados episódios que apresentaram anomalias positivas (negativas) em ambas as Bacias 

do Atlântico, chamados de Fase Positiva.ns (Negativa.ns).   

A Figura 2 mostra as anomalias mensais de TSM das Bacias do Atlântico Norte (círculo 

vazados azul) e Sul (vermelho) do período de 1961 a 2006. Cada círculo representa um mês, 

totalizando quatro círculos azuis de cada cor para cada ano, sinalizando as anomalias de TSM de 

março a junho de ambos os oceanos. Assim, anos como 1970, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 

2004, 2005 foram considerados da Fase Positiva; 1973, 1974,1984, 1985, 1986, 1989, 1991, 

1994 da Fase Negativa; 1987, 1988, 1995, 1996, 1998, 1963, 2006 da Fase Positiva.ns e 1961, 

1972, 1976,1992 da Fase Negativa.ns. 

 

2.1 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA  

Neste estudo, a Análise de Variância (ANOVA) consiste em estudar a variabilidade da 

precipitação da quadra chuvosa do LNEB, de forma a identificar que parcela desta variabilidade 

é devida aos efeitos dos diferentes episódios identificados no Oceano Atlântico. O que não for 

explicado pelos diferentes episódios do Atlântico é considerado erros do modelo.  

O termo ANOVA divide a variabilidade total da chuva em componentes, isso é feito com a 

Decomposição da Variabilidade Total (SQT). A ANOVA foi utilizada para as seguintes 

hipóteses: Ho - não há diferença no volume de chuva entre os diferentes episódios anômalos do 

Atlântico e H1 - existe diferença no volume de chuva entre pelo menos duas das fases anômalas 

do Atlântico.  

Com a ANOVA e o teste de F é possível comparar a contribuição de cada fator 

simultaneamente. O teste de F verifica quanto o fator aplicado explica a variabilidade da 

variável estudada, e quanto mais distante de 1 estiver à estatística F maior será a evidência 

contra a igualdade dos fatores. 

A região crítica (valor-p) também é um resultado importante para definir o resultado de rejeição 

da hipótese Ho, neste estudo considerou-se um nível de significância de 5%. Assim, o valor-p 

ao apresenta-se menor que o nível de significância considerado em cada fator, representa que os 

resultados são significativos. Utilizou-se o programa de domínio Público R para aplicação da 

ANOVA. 

 



3. RESULTADOS  

Para a ANOVA foram considerados três fatores: as capitais (cap), os diferentes episódios do 

Atlântico (grad) e a interação entre eles (cap*grad). No entanto, a interação entre as capitais e os 

grad não mostrou resultado significativo, o valor-p foi de 0.9. De acordo com o teste F, não 

foram encontradas evidências de diferencias significativas, ao nível de 5% de probabilidade, 

neste caso a hipótese de nulidade Ho é verdadeira, o que significa que as variâncias entre as 

médias são iguais. Assim optou-se em ajustar o modelo sem esse fator.   

O modelo ajustado da ANOVA mostrou que existe variabilidade na precipitação entre as 

capitais do LNEB e entre as fases do Atlântico Tropical. Assim, a hipótese Ho foi rejeitada. A 

estatística de F e o valor-p mostraram evidências significativas entre as capitais, com valores de 

18.325 e 1.254e-15, respectivamente. Nas diferentes fases do atlântico esses valores foram 

13.79 e 3.112e-10, respectivamente.  

Os maiores volumes de chuva ocorreram na fase negativa do Atlântico (exceto as capitais 

Aracaju e Maceió), Figura 3, induzindo que em anos que anomalias positivas de TSM foram 

obervadas na Bacia sul, as maiores chuvas ocorreram nas capitais, concordando com diversos 

trabalhos publicados nos últimos anos (Nobre e Shukla, 1996; Souza e Nobre, 1998; Uvo, 1998; 

Andreoly e Kayano, 2006).  

Outro resultado interessante foi encontrado dentro da Fase positiva, os valores de chuva 

apresentaram uma variabilidade significativa nas cidades de Natal, João Pessoas, Recife, 

Maceió e Aracaju, no entanto, a variabilidade observada nas Fases negativa.ns, neutra e 

positiva.ns não sofreram variações significativas na precipitação. Na fase negativa.ns, a chuva 

em Salvador apresentou baixos valores durante o quadrimestre chuvoso. 

 

4 - CONCLUSÃO 

A análise de variância (ANOVA) mostrou evidências da importância da variabilidade das TSM 

do Atlântico sul na distribuição da chuva no LNEB. Acredita-se que dentre os diferentes 

episódios do Atlântico, a Fase negativa contribuiu para esse resultado, no qual que elevados 

volumes de chuva foram observados nas capitais do LNEB durante os episódios negativos. 

Entre as capitais também foram observadas variabilidades na precipitação, acredita-se que esse 

resultado esteja relacionado a diferentes sistemas precipitantes que atuam no LNEB durante o 

período.  

 

Figura 1 – Climatologia de precipitação das capitais do NEB. Fonte: INMET (Instituto 

Nacional de Meteorologia) 



 

Figura 2 – Desvios normalizados médios de TSM nas Bacias Norte (círculos azuis) e Sul 

(círculos vermelhos) do Atlântico dos meses de março a junho, durante anos de 1961 a 2006.  
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Figura 2 – Comportamento da precipitação das capitais do LNEB durante as Fases do Atlântico.  
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Resumo: Neste estudo o Atlântico Tropical Sul (ATS) foi dividido em quatro subáreas (A1, A2, B1 e B2). 

Uma vez que a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) dessas regiões podem apresentar forte correlação, 

então se utilizou a Análise de Componentes Principais (ACP), por esta fornecer novas variáveis explicativas 

e não correlacionadas. Esta técnica foi aplicada na TSM das subáreas do ATS com objetivo de estudar a 

importância destas para a precipitação no leste do Nordeste do Brasil (LNEB) através da Regressão Linear 

Múltipla (RLM). A RLM é adequada quando se deseja estudar o comportamento de uma variável resposta 

em relação a outras que são responsáveis pela sua formação. O teste t-Student (teste-t) permitiu selecionar 

dentre as variáveis explicativas quais apresentaram significância estatística para precipitação. O modelo de 

RLM mostrou-se adequado apenas com uma componente principal (CP), se tornando um modelo de 

Regressão Linear Simples (RLS). A priori, essas análises mostraram que a TSM da área A1 (40º a 12,5°W/ 

10°S a 0°) é mais importante para o volume de precipitação durante a pré-estação chuvosa do leste do NEB.  

Palavras-chave: Subáreas, Novas Variáveis Explicativas, Estação Chuvosa, Litoral. 

 

INFLUENCE OF SUB-REGIONS TROPICAL ATLANTIC IN THE 

RAINFALL IN THE EAST BRAZILIAN NORTHEAST THROUGH 

REGRESSION BY PRINCIPAL COMPONENTS 

 

Abstract: In this study the South Atlantic (ATS) was divided into four sub-areas (A1, A2, B1 and B2). Once 

the Sea Surface Temperature (SST) in these regions may have strong correlation, so we used the technique of 

Principal Components (PCs), this providing explanatory and uncorrelated new variable. This technique was 

applied to the SST of the subareas of ATS with the objective of study the importance of these for 

precipitation in eastern Northeast Brazil (LNEB) through Multiple Linear Regression (MLR). The RLM is 

appropriate when studying the behavior of a response variable in relation to others who are responsible for 

their formation. The Student t-test (t-test) allowed to select from among the explanatory variables which 

showed statistical significance for precipitation. The MLR model was adequate with only one principal 

component (CP), becoming a model of simple linear regression (RLS). A priori, these analyzes showed that 
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the SST area A1 (40 ° to 12.5 ° W / 10 ° S to 0 °) is more important for the volume of rainfall during the pre-

rainy season in eastern NEB. 

Keywords: Subareas, New Explanatory Variables, Rainy Season, Coastline. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Na região tropical a precipitação é a variável mais importante para processos 

hidrometeorológicos. Ao mesmo tempo é de difícil previsibilidade. Este problema é particularmente 

complexo no Nordeste do Brasil (NEB), pois atuam em diferentes escalas, tanto espacial quanto 

temporal. Dentre os mecanismos de grande escala podem ser citados a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) e os Sistemas Frontais (SF). Os distúrbios ondulatórios de leste (DOLs), 

complexos convectivos (CCM) e as brisas marítima e terrestre, se enquadram nos sistemas de 

mesoescala. E por fim temos os sistemas considerados de micro escala, como as circulações 

orográficas e células convectivas. 

 No leste do Nordeste (LNEB) os mecanismos de mesoescala se destacam na formação de 

convecção nos meses de abril a julho. Os DOLs também são sistemas dinâmicos comuns 

responsáveis pela precipitação na região nesse mesmo período (Torres e Ferreira, 2011).  

Imagens de satélites das 18UTC foram utilizadas para identificar predomínio de ondas de 

leste, entre 7º e 15ºS, onde o oceano Atlântico Sul apresentava águas aquecidas, condição esta que 

favorece a intensificação de formação de nuvens. As imagens sobre o oceano não mostravam as 

perturbações, apenas ao atingirem a costa leste se intensificavam favorecendo assim a ocorrência de 

acumulados diários significativos de chuva (Dos Anjos e Kousky, 2000). Portanto, identificar a 

região do Atlântico que influencia esses sistemas dinâmicos que se aproximam da costa é um 

grande desafio.   

 O exemplo mais clássico e bem definido de interação entre o oceano e a atmosfera é o 

fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS). Grandes áreas continentais no Brasil sofrem com esse 

evento, como exemplo, as regiões o Sudeste e o Nordeste (Ropelewski e Halpert, 1987; Grimm et 

al., 1998; Coelho et al., 1999). Quanto ao Atlântico, o entendimento da influência das anomalias de 

TSM não está bem esclarecido. Alguns trabalhos mostram a importância do Atlântico na 

precipitação do NEB, principalmente a Bacia do Atlântico Sul (Andreoly e Kayano, 2006). Mas em 

se tratando de subáreas desta bacia, o problema se torna ainda mais complexo. Contudo, ao dividir a 

bacia do Atlântico em quatro subáreas, por exemplo, a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 

das mesmas utilizadas como variáveis preditoras podem apresentar uma forte correlação, ou seja, 

pode ocorrer a multicolinearidade entre as TSM, o que torna impraticável o uso de modelos de 

regressão linear para distinguir suas influências separadamente (Wilks, 2006). 



O método mais simples para eliminar problemas provocados pela multicolinearidade é o uso 

da Análise de Componentes Principais (ACP), por esta fornecer novas variáveis explicativas, não 

correlacionadas.  

A análise de regressão é uma importante técnica estatística, que tem sido utilizada em 

aplicações de diversas áreas das Ciências Exatas, Biológicas, etc. Ela é adequada quando se deseja 

estudar o comportamento de uma variável resposta em relação a outras que são responsáveis pela 

sua formação (explicativas) (Azevedo, 1997). 

O objetivo deste estudo é estudar a importância da TSM em subáreas da Bacia do Atlântico 

Sul para a precipitação no leste do Nordeste do Brasil (Brasil) utilizando Análise de Componentes 

Principais (ACP) e Regressão Linear Múltipla (RLM).  

 

2. METODOLOGIA 

Utilizaram-se dados de Temperatura da Superfície do Mar mensal, disposta em uma grade 

regular de espaçamento horizontal de 1.0° latitude × 1.0° longitude (Reynolds et al., 2002), 

acessíveis no site: http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.noaa.oisst.v2.html. 

 Os dados de precipitação foram obtidos do  Global Precipitation Climatology Center – 

GPCC.  

As séries temporais da precipitação e TSM foram extraídas das áreas destacadas na Figura 1. 

Calculou-se a climatologia mensal (Figura 1a) da precipitação e para as TSM (FIgura 1b, 1c, 1d e 

1e), sendo que a sazonalidade foi bem representada. Os valores máximos de precipitação foram 

observados a partir de abril até o mês de julho. A partir de setembro a precipitação diminui,  dando 

início a estação seca.  

Quanto a valores discrepantes (círculos vazados) das variáveis explicativas (TSM), Figura 

1b-e, que possam influenciar o ajuste da função de regressão, estes foram observados próximos aos 

valores limites.  

A variabilidade climática do Atlântico (tanto oceânica quanto atmosférica) é bem acentuada. 

Observa-se desde  a  variabilidade intrasazonal, passando pela  interanual e incluindo a interdecadal, 

tanto nas correntes marítimas quanto na  TSM. A variabilidade interanual dos ventos e da TSM, por 

exemplo,  são moduladas pelo ciclo anual do aquecimento solar (Hastenrath, 1984), induzindo um  

padrão de distribuição espacial predominante norte-sul mais pronunciado em comparação ao  

padrão leste-oeste. Na variabilidade intrasazonal da TSM, o  padrão leste-oeste é mais acentuada 

que sobre as subáreas B (Figuras 1d e 1e) comparadas às  regiões A (Figura 1be 1c). Um dos efeitos  

que explica essa diferença é devido ao fato de que no  setor ocidental do ATS, que abrange parte 

das subáreas B, o regime de vento predominante é paralelo à costa, ocorrendo um processo 

chamado afloramento costeiro (ressurgência), onde águas superficiais são desviadas pela a ação do 



vento e pela força de Coriolis, sendo substituídas por águas mais profundas e mais frias, 

diferentimente do lado leste do ATS que a ressugência não é comum.  

 

2.1. Regressão Linear Multipla  

Segundo Wilks (2006) a definição matemática do modelo de Regressão Linear Múltipla 

(RLM) incide de uma função linear:       

                         (1) 

De forma matricial, o    é o vetor coluna (n x1) constituído pelas observações da variável-resposta, 

a matriz X (n x p) aparecem sucessivamente os coeficientes de b j( j = 0,1,K, k ) da j-ésima equação 

do sistema, a matriz b, é o vetor coluna ( p x1) dos coeficientes de regressão e a matriz ε , é o vetor 

coluna ( n x1) dos erros aleatórios. 

Existem determinados pressupostos a considerar a este modelo: 

a) A média dos erros deve ser zero (E[i] = 0);  

b) Os erros deve apresentar independência (Var[i] = σ², i=1,...,n); 

c) Os erros deve apresentar uma distribuição normal padrão ( i ~ N(0, σ²), i=1,...,n). 

                                          a) 

 

b) 

 

                            c)                                                    d)                                                     e) 

        

Figura 1 – Séries temporais de a) precipitação mensal no LNEB, b) TSM da área A1; c) TSM da 

área B1; d) TSM da área A2; e) TSM da área B2. Os circulos vazados na cor vermelha representa a 

média mensal e na cor preta, valores extremos mensais. 



    

2.1.1 – Verificação do ajuste do Modelo 

O teste t-Student (teste-t) foi utilizado neste estudo, pois este permite selecionar se as 

variáveis explicativas são significativas para o modelo, assim podemos eliminar variáveis que tem 

pouca contribuição na variabilidade da variável resposta. O teste-t pode ser determinado através da 

equação 2. 

  
      

     
  (2) 

r = é o coeficiente de correlação 

t = teste de significância 

N = graus de liberdade 

Assim é possível obter o valor de t tabelado (ttab  = ±1,7011) para ser comparado à estatística 

do teste-t (tcalc). As hipóteses a serem testadas são: H0 (bj  = 0), caso contrário, aceitamos a H1 (bj ≠ 

0). Logo, a aceitação da H0 implica a estatística do teste t apresentar valores dentro do intervalo (-

1,7011< tcal<1,7011), caso contrário a variável explicativa contribui no volume de precipitação. A 

correlação entre a variável resposta e as variáveis explicativas também pode ser obtida isolando o 

valor de r a partir da equação (2): 

  
 

         
 (3) 

O valor do r mínimo foi 0,32, logo as variáveis explicativas que obterem valores acima (em 

módulo) desse valor podem ser consideradas estatisticamente significativas para explicarem a 

precipitação de AMJ do LNEB. 

 

2.2 – A análise de Componentes Principais (ACP)  

O uso de Componentes Principais (CPs) para ajustar um modelo de regressão múltipla e 

multivariada foi proposto, inicialmente, por Kendall (1957)  e, posteriormente, por Marquardt 

(1970) para as situações que apresentam o problema da multicolinearidade. 
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 Pelas propriedades da variância, as combinações lineares possuem: 
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As CPs são obtidas por escolher o vetor l i  como o autovetor de   associado ao autovalor 

 i , procedendo-se desta maneira têm-se 
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Cov Z ,Z           i j.i j 0
 

Logo, as Componentes Principais são variáveis aleatórias não correlacionadas. Assim, a 

ACP representa uma regressão ortogonal ao invés de uma regressão simples. Além disso, a 

primeira componente é a combinação linear de variância máxima. A segunda componente possui a 

segunda maior variância e assim sucessivamente.  

A ACP foi aplicada nas anomalias de TSM (ATSM) das subáreas do Atlântico Tropical Sul 

(A1, A2, B1 e B2) para o trimestre anterior ao período chuvoso, janeiro a março. A precipitação 

acumulada de abril a junho representa a variável resposta (  ).  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados seguem uma discussão da seguinte forma: Aplicação da ACP na ATSM; 

inclusão das CPs no modelo de regressão; verificação do ajuste do Modelo; Modelo proposto, caso 

exista, e análises dos pressupostos do modelo. 

Dando início a ACP, esta resultou em 97,6% da variabilidade do oceano sendo explicada por 

três CPs. A CP de variância máxima, 79,6 %, apresentou maior correlação com a A1 (Tabela 1), 

área esta que se encontra entre 5º - 10ºS e mais próxima à costa do LNEB (Figura 1b), a CP2 

explicou 10,86% e foi bem correlacionada com as subáreas A2 e B1, e CP3 com 7,14% e 

correlacionada a subárea B2. A técnica de ACP tem como objetivo reduzir o número de variáveis a 

serem avaliadas, no entanto o Mingoti (2005) adverte que “o número de CPs mantidas no sistema 

depende da proporção de variância total explicada por essas”.  

De acordo com as correlações entre as componentes e variáveis originais (Tabela 1), a 

subárea A1 apresentou maior contribuição para formação da CP1 (0,91). Para CP2, a área A2 e B1 

apresentaram correlações iguais, 0,37 (apenas sinais opostos). E por fim, a CP3 apresentando maior 

correlação com a região B2 (0,34).  

Seguindo para o modelo de regressão utilizando as três primeiras CPs, destacamos a TSM da 

subárea A1 representada pela CP1, onde os resultados foram estatisticamente significativos 

comparados aos demais. A correlação para CP1 apresentou valor acima de 0,32 (0,35). Os 

resultados estão de acordo com resultados encontrados por Gomes (2012), que mostrou resultados 

referentes às regiões preferenciais de formação de DOL, onde a região favorável para crescimento 



desses distúrbios no oceano Atlântico sul foi entre as longitudes de 30° e 10°W, região esta 

representada pela subárea A1 no presente estudo.  

Seguindo para a equação de regressão, que a partir de agora será uma regressão linear 

simples, pois apenas uma variável explicativa apresentou significância estatística: 

  PREC_LNEB = 470,98333 + 24,20536 CP1 

Em um diagnóstico de análise de regressão é necessário verificar se o modelo é adequado, 

assim, os resíduos devem ser explorados com cuidado. Os erros têm uma distribuição normal 

padrão e independente e a média dos erros deve ser zero. Em uma distribuição normal os pontos 

caem próximos da reta (Fig. 2a) e quando os resíduos são independentes, eles devem se distribuir 

aleatoriamente em torno de zero (Fig. 2b). Outro resultado interessante foi que a média dos 

resíduos apresentou um valor 2,3e-15, ou seja, bem próximo de zero, atendendo aos três principais 

requisitos para um modelo ajustado.  

Nota-se que o coeficiente (b1 = 24,20536) apresenta valor positivo induzindo uma relação 

positiva para variável resposta.  

a) 

 

b) 

 

Figura 2 – Análise dos resíduos do modelo ajustado: a) distribuição normal dos resíduos e b) 

resíduos independentes. 

 

Tabela 1 – Correlação entre componentes principais e variáveis originais  

 
CP1 

Var: 79,63% 

CP2 

Var: 10,86% 

CP3 

Var: 7,14 % 

CP4 

Var: 2,37% 

JFM.A1 0,91 -0,28 -0,25 0,18 

JFM.A2 0,88 0,37 -0,28 -0,13 

JFM.B1 0,89 -0,37 0,18 -0,18 

JFM.B2 0,86 0,29 0,34 0,12 

Lembrando que os resultados mostrados neste estudo são testes preliminares, na tentativa de 

encontrar a subárea do Atlântico Sul que possivelmente apresenta maior influencia na intensificação 



de sistemas precipitantes atuantes na costa LNEB. O modelo de regressão com três meses de 

antecedência mostrou-se adequado com apenas uma variável, esta representada pela TSM da 

subárea A1 próxima à costa leste do NEB. Em contrapartida, as demais subáreas podem contribuir 

de alguma forma, no entanto entender a suas contribuições é um dos objetivos que estão sendo 

estudados. Apesar de o modelo ter atingido alguns pressupostos, acredito que o mesmo ainda 

necessita de diversos ajustes ou inclusão de outras variáveis.  

 

3. CONCLUSÕES  

Muitos trabalhos utilizam a TSM de toda a bacia do Atlântico Tropical Sul para explicar a 

precipitação no NEB, pois esta quando apresenta um padrão favorável (desfavorável) a volumes de 

precipitação acima (abaixo) do normal sobre o NEB, a previsão de precipitação se torna menos 

complexa quando se trata de previsão climática. Contudo, ao longo dos meses as subáreas podem 

sofrer variações que podem influenciar na trajetória e intensidade de sistemas meteorológicos 

atuantes na região, principalmente durante o trimestre.  

A priori, essas análises mostraram que a área A1 é a região que mais influencia no volume 

de precipitação do LNEB dentre as analisadas. A subárea A1 apresentando condições favoráveis 

durante a pré-estação chuvosa (JFM) do LNEB, sistemas de grande escala como a ZCIT que deveria 

migrar para posição mais ao norte, permanece por mais tempo mais ao sul, beneficiando os sistemas 

de mesoescala que começam a se tornar mais frequentes sobre a região de estudo.  

O presente estudo está em andamento utilizando outras técnicas estatísticas, o objetivo ainda 

é encontrar a contribuição das demais subáreas do atlântico tropical sul no volume de precipitação 

do leste do NEB. 
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RESUMO – A faixa leste do Nordeste do Brasil (LNEB) apresenta o período chuvoso durante o 

inverno austral (Junho, Julho e Agosto). A busca do entendimento da dinâmica de precipitação na 

região LNEB tem sido cada vez abrangente nos últimos anos. No LNEB ainda não existe modelos 

operacionais para prognósticos climáticos. Além disso, poucos estudos tratam a respeito da 

influência conjunta dos Oceanos Pacífico e Atlântico em anos anômalos, conhecidos pelos 

fenômenos climáticos globais El Niño - Oscilação Sul (ENOS) e Gradiente inter-hemisférico de 

temperatura da superfície do mar do Atlântico (GradATL), no período do inverno austral (Junho a 

Agosto). Assim, com o objetivo de destacar possíveis áreas significativas do Atlântico Tropical 

durante cenários climáticos para a precipitação de parte do LNEB utilizam-se dados mensais de 

precipitação do LNEB e dados de temperatura da superfície do mar (TSM) dos oceanos Pacífico e 

Atlântico Tropicais do período de 1982 a 2011. Utilizou-se o teste t-Student para a significância do 

coeficiente de correlação. Foram selecionados quatorze cenários climáticos. Os resultados 

mostraram que não só durante o período de outono como vários estudos mostraram, mas também 

durante o período de inverno austral o LNEB também pode ser afetado durante cenários climáticos. 
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ABSTRACT– The eastern of Northeast Brazil (LNEB) has the wet season during the austral winter 

(June, July and August). The search for understanding of the dynamics of LNEB precipitation has 

been broad in recent years. In the LNEB there is still no operational templates to climate forecasts.  

Moreover, only few studies have treat regarding combined influence of the Atlantic and Pacific 

Oceans in anomalous years, well known by global weather phenomena El Niño - Southern 

Oscillation (ENSO) and Sea Surface Temperature (SST) inter-hemispheric gradient of Atlantic 

tropical (GradATL), during the austral winter (June to August). Therefore, the monthly 

precipitation data LNEB and SST data of the Tropical Pacific and Atlantic oceans for the period 

1982-2011 with the objective of highlighting possible significant areas of the tropical Atlantic 

during climate scenarios for precipitation of part of LNEB are used. We used the Testing for the 

significance of the correlation coefficient, r. We selected fourteen climate scenarios. The results 

showed that not only during the period of autumn as several studies have shown, but it also the 

LNEB austral winter can be affected in climate scenarios. 

Key – Words: Climate scenarios, Precipitation 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

 A faixa leste do Nordeste do Brasil (LNEB) apresenta o período chuvoso durante o inverno 

austral, (Junho, Julho e Agosto). Vários sistemas meteorológicos são responsáveis pela estação 

chuvosa nesta região, nos quais inclui a ocorrência de distúrbios ondulatórios de leste (DOL), que 

se propagam para oeste sobre o Oceano Atlântico [Torre e Ferreira (2011); Kouadio et al. (2012)], 

sistemas convectivos remanescentes de Sistemas Frontais (SF) que atingem latitudes baixas, 

influência de brisa, principalmente no período noturno referente à formação de uma zona de 

convergência entre a brisa terrestre e o fluxo básico [Kousky (1979)] e o sistema de Alta 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), destacado por Rao et al. (1993) como principal mecanismo 

de transporte de vapor de água nos primeiros níveis da atmosfera para o Nordeste do Brasil (NEB).  

A busca do entendimento da dinâmica de precipitação na região LNEB tem sido cada vez 

abrangente nos últimos anos [Kouadio et al. (2012); Oliveira et al. (2013)]. Além de ser uma região 

preferencial de ocorrência de eventos extremos [Grimm e Tedeschi (2009); Oliveira et al. (2014)] 

que causam perdas sociais e econômicas, são nestas regiões litorâneas que se concentram maior 

parte da população do NEB. 

No LNEB ainda não existe modelos operacionais para prognósticos climáticos. Além disso, 

poucos estudos tratam a respeito da influência conjunta dos Oceanos Pacífico e Atlântico em anos 

anômalos, conhecidos pelos fenômenos climáticos globais El Niño - Oscilação Sul (ENOS) e 

Gradiente inter-hemisférico de temperatura da superfície do mar (TSM) do Atlântico (GradATL), 

no período do inverno austral.  

A identificação de regiões do oceano Atlântico Tropical que influenciam os sistemas 

meteorológicos que favorecem as chuvas durante o inverno sobre o LNEB é um tema em aberto na 



XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  3 

Meteorologia. Portanto, o objetivo deste trabalho é destacar possíveis áreas significativas do 

Atlântico Tropical durante cenários climáticos para a precipitação de parte do LNEB.  

 

2 - DADOS E MÉTODOS  

 

2.1. Dados  

 

2.1.1. Precipitação 

 

Utilizaram-se dados do Global Precipitation Climatology Center (GPCC) com espaçamento 

horizontal de 0.5° latitude × 0.5° longitude, bem como para uma série climatológica (de 30 anos) 

atualizada, 1982 a 2011. 

Foi utilizada a precipitação do norte do LNEB (NLNEB) sugerido por Oliveira et al. (2013), 

na qual. a estação chuvosa ocorre no trimestre Junho-Julho-Agosto (JJA) e a estação seca em 

Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF), área ligeiramente ilustrada pela Figura 1b. 

 

2.1.2. TSM 

 

Utilizaram-se dados de TSM mensal, disposta em uma grade regular de espaçamento 

horizontal de 1.0° latitude × 1.0° longitude [Reynolds et al. (2002)] para as áreas Tropicais do 

Atlântico e Pacífico, entre as latitudes de 40ºN e 40ºS. 

 

2.2. Métodos 

 

2.2.1. Seleção dos cenários 

 

Foram utilizados dois cenários: a) Presença de El Niño no Pacífico e GradATL Norte e b) 

Presença de La Niña no Pacífico e GradATL Sul. Os dois cenários são chamado de Desfavorável 

(DESFAV) e Favorável (FAV) à precipitação para as regiões Leste da Amazônia (LAM) e NEB, 

detalhes em Souza et al. (2005).  

O GradATL Norte são observadas anomalias de TSM acima do normal no Atlântico Tropical 

Norte (ATLN) e anomalias de TSM abaixo do normal no Atlântico Tropical Sul (ATLS). No 

GradATL Sul as anomalias de TSM acima do normal são observadas no ATLS e as anomalias 

abaixo do normal no ATLN. 
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A fase considerada madura do ENSO é observada durante os meses de novembro a fevereiro 

[Trenberth (1997)]. A manifestação do GradATL é verificada no outono austral (Março, Abril e 

Maio - MAM) é considerado o período dominante do GradATL [Andreoly e Kayano (2004); Souza 

et al. (2005)].  

 

2.2.2. Teste t-Student  

 

Utilizou-se o teste t-Student para a significância do coeficiente de correlação (r): 

 

                                                                                                                (1) 

 

t = teste de significância 

n = graus de liberdade 

r = correlação  

A partir da fórmula (1) a correlação ao nível de significância de 10% e com doze graus de 

liberdade pode ser calculada pela fórmula: 

 

                                                                                                           (2) 

  

3 – RESULTADOS 

 

Os anos que compõe o cenário climático FAV são 1984, 1985, 1989, 1999, 2000, 2001, 2008 

e 2009; os anos 1983, 1987, 1992, 1998, 2005 e 2007, o cenário DESFAV, totalizando quatorze 

episódios anômalos. 

 A Figura 1a ilustra apenas as correlações com nível de significância de 10% entre a 

distribuição espacial de TSM do Atlântico Tropical e a precipitação do NLNEB (Figura 1b) durante 

os cenários climáticos. As correlações negativas, ou seja, comportamento inverso entre as variáveis 

encontram-se em tons azuis. As correlações diretamente proporcionais apresentam-se em tons 

vermelhos. 

Durante o inverno austral, a climatologia retrata que o movimento aparente do sol 

proporciona maior aquecimento à superfície do mar do ATLN, assim o sistema de Alta Pressão 

Subtropical do Atlântico Norte (ASAN) permanece menos intenso e o ASAS mais intenso. No 

verão austral (Dezembro-Janeiro-Fevereiro) esse comportamento é oposto, o Hemisfério Sul recebe 
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mais energia, consequentemente a TSM é ligeiramente mais aquecida e favorece o enfraquecimento 

da ASAS. Esse comportamento proporciona o conhecido deslocamento sazonal da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT). 

O cenário FAV, no qual se observa a manifestação do fenômeno La Niña, a circulação leste-

oeste (Walker) é intensificada favorecendo mais atividade convectiva para região Norte e Nordeste 

do Brasil, assim como, a circulação norte-sul (Hadley) sobre o Atlântico devido a presença do 

GradATL Sul. Neste cenário, o ATLS apresenta anomalias de TSM ligeiramente mais aquecida e 

anomalias mais frias no ATLN, enfraquecendo a ASAS e fortalecendo a ASAN, proporcionando a 

ZCIT ligeiramente mais ao sul que o normal, mesmo durante o inverno austral. Esse 

comportamento pode indicar mais pulsos de atividades convectivas sendo direcionado para o litoral 

do NEB. Em contrapartida, no cenário DESFAV a presença do El Niño inibindo a atividade 

convectiva sobre o Norte e Nordeste do Brasil juntamente com o presença do GradATL Norte, 

deslocando a ZCIT mais ao norte da posição climatológica, pode indicar menos pulsos atingindo.o 

LNEB durante os meses de JJA. 

A Figura 1a são observadas correlações significativas na região 0 e 10°S/20 e 30°W e em toda 

área de monitoramento do ATLN (retângulo), ou seja, em cenários climáticos ambas as bacias, 

ATLS e ATLN no período de MAM encontram-se bem correlacionados com volume de 

precipitação no NLNEB durante os meses de JJA. O ATLS apresentou correlação direta com a 

estação chuvosa do NLNEB e o ATLN correlação inversa, que incide em anomalias positivas de 

TSM do ATLS simultaneamente com anomalias negativas no ATLN favorecem a anomalias 

positivas de precipitação no NLNEB. Assim como, anomalias negativas de TSM do ATLS 

simultaneamente com anomalias positivas no ATLN favorecem a anomalias negativas de 

precipitação no NLNEB. 
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Figura 1 – a) Correlação entre as Anomalias de TSM de MAM do Atlântico Tropical durante cenários climáticos 

e anomalias de precipitação do b) NLNEB de JJA. 

 

4 – CONCLUSÕES 

 

Os cenários climáticos influenciam a precipitação do NEB não só durante o período de 

outono como vários estudos mostraram, mas também durante o período de inverno austral. Os 

resultados mostraram que o LNEB também pode ser afetado durante cenários climáticos.  

O LNEB durante os meses de JJA são comumente afetados por sistemas de mesoescala, 

alguns identificados como DOL. Grande parte destes sistemas meteorológicos que atingem o LNEB 

forma-se sobre o oceano ATLS, estes quando intensos causam grandes transtornos a população 

litorânea. O monitoramento das áreas significativas do ATLS durante os cenários climáticos, 

diagnosticadas neste estudo pode contribuir para envio de alertas meteorológicos às autoridades 

competentes durante o período chuvoso. 
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Abstract 
An analysis of the rainfall of the Eastern Northeast Brazil (ENEB) during the period from April to 
June and the processes of ocean-atmosphere interaction were performed during different epi-
sodes of Sea Surface Temperature (SST) inter-hemispheric gradient of Atlantic tropical (GRAD). 
For this, we used a dataset covering the 1981 to 2010 period, composed by: monthly data of accu-
mulated precipitation of the Global Precipitation Climatology Project (GPCP); surface fluxes ob-
tained from reanalysis of the National Center for Environmental Prediction (NCEP); vertically in-
tegrated moisture flux divergence of the global model of European Centre for Medium Range Fo-
recasting (ECMWF) reanalysis; SST data from the NCEP. Seven GRAD_S (southward SST gradient in 
the intertropical Atlantic) and five GRAD_N (northward SST gradient in the intertropical Atlantic) 
were selected. When the South Atlantic Ocean is warmer, the oceanic and atmospheric conditions 
are favorable to higher monthly precipitation near to the ENEB. We also observed a pronounced 
moisture convergence over parts of the ENEB during both, GRAD_S and GRAD_N episodes. The 
weather phenomena that operates remotely amplifying or inhibiting the rain also helps the rainy 
season; however, it appears that the contribution was greater than the spatial distribution of 
rainfall intensity. 
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1. Introduction 
The fluxes of heat, momentum and moisture are very important for the development of atmospheric and oceanic 
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circulations; any significant variation in these fluxes directly affects the circulation and precipitation systems in 
a given region [1]. The pattern of Sea Surface Temperature Anomaly (SSTA) in the North and South Atlantic, 
which reflect the occurrence of precipitation anomalies in the Northeast of Brazil (NEB), shows the importance 
of coupling in the ocean-atmosphere interface. In this sense, the variability of Sea Surface Temperature (SST) 
causes changes in the pattern of atmospheric circulation and therefore, the behavior of the large scale weather 
systems responsible for the precipitation over Northern NEB [2] [3]. 

The NEB presents different types of climate, the annual precipitation range from 300 mm in semi-arid region 
to 2000 mm on the coast. The dynamic of the meteorological systems operating in the Northeast were reviewed 
by [4]. In Northern NEB (NNEB), the higher values of precipitation are due to the Atlantic Intertropical Con-
vergence Zone (ITCZ), which has its climatologically position further South around 4˚S in March and April, and 
further North around 10˚N - 14˚N in August-September [5]. In the eastern (ENEB), region of interest in this 
study, the precipitation occurrence is modulated by easterly wave disturbance (EWD) [6]-[10] with maximum 
activity between May and July 

Besides EWD, frontal systems moving from middle latitudes are also observed, especially in the Southern 
part of the NEB [11], as well as high level cyclonic vortices [12]. 

The interannual variability of NEB precipitation has been the focus of studies for the last decades. Thus, dry 
or rainy years have been related to inter annual variability associated with the El-Niño-Southern oscillation 
(ENSO) phenomena. In addition, the SST inter-hemispheric Gradient of Atlantic (GRAD) can influence the pre-
cipitation over the NEB, including intensifying or inhibiting the ENSO effects [13]. The simultaneous occur-
rence of these two phenomena has been investigated [2] [13]-[18]. In some cases, the influence of the Atlantic 
(mainly the South Atlantic Basin) in the NNEB precipitation is more relevant than the SST of Pacific [16]. The 
variability in the South Atlantic Ocean (SAO) has been under discussion, since no relation with the North Atlan-
tic Oscillation (NAO) and only a weak relation with ENSO have been reported by some authors [19]. 

Most of the studies highlight the NNEB in relation to the adjacent oceans analyzing the ITCZ, weather system 
that determines the rainy season of this region. However, there is an increasing interest in understanding the dy-
namic of precipitation occurrence in the ENEB region [10]-[20] [21], since it is in this region that most of the 
NEB population is concentrated and in where the most extreme precipitation events occur in the region [22]. In 
this study the main objective is to analyze the precipitation in ENEB from April to June and the processes of 
ocean-atmosphere interaction, mainly the episodes of GRAD_S.  

One of the motivations to study the Atlantic GRAD_S is seen in [23], which identified through analysis va-
riance (ANOVA) significant evidence concerning the different phases of the tropical Atlantic, in relation of the 
precipitation in ENEB at a significance level of 5%, mainly in GRAD_S that was associated with precipitation 
excess, unlike other phases that showed no significant variability. However, in the study of [23] and the adjusted 
ANOVA model was used specific temporal rainfall series in ENEB. In this study we propose to verify the spa-
tial distribution of precipitation across the Eastern region that also showed significant volumes during episodes 
of GRAD_S, as well as verifying if atmospheric and oceanic conditions favored the excess of precipitation di-
agnosed by [23]. 

2. Data and Methodology 
2.1. Data 
Monthly precipitation data were used from 1981 to 2010, from the Global Precipitation Climatology Project 
(GPCP) of the World Climate Research Programme (WCRP), which aim to quantify the distribution of global 
precipitation [24]. The GPCP uses information from polar orbit satellites, geostationary and observed data. Fi-
nally, the dataset is disposed in a regular grid with a spacing of 0.5˚ × 0.5˚. The period from 1981 to 2010 was 
chosen for representing the most updated climatological series for precipitation. 

The fluxes fields at surface were obtained from the reanalysis [25] of National Center for Environmental Pre-
diction (NCEP). We used the monthly averages, which are provided in a regular grid of 2.5˚ × 2.5˚, for the pe-
riod of 1982-2012.  

The fields of vertically integrated moisture fluxes are from reanalyzes of the global European Centre for Me-
dium-Range Weather Forecasts Interim Re-Analysis (ERA-Interim) model [26], also for the period from 1982 to 
2012, disposed in a grid of 1.5˚ × 1.5˚ latitude by longitude. 

The SST data were obtained from NCEP [27] for areas located North (5˚N - 20˚N, 60˚W - 30˚W) and South 
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(0˚S - 20˚S, 30˚W - 10˚E) of the Tropical Atlantic (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/). Figure 1 show 
the areas of study, which will be highlighted along the results. 

The ENEB shows around 60% of annual precipitation concentrated in the period from April to June, [28]. In 
Figure 2, it is possible to observe the monthly time series of ENEB precipitation of GCPC, for the period from 
1981 to 2011. The GCPC data are in accordance with [28], with 56.9% of the annual rainfall in the region occurs 
in April-May-June (AMJ) quarter. 
 

 
(a)                                        (b) 

Figure 1. Areas of study. On the left (a) it shows the Atlantic region, and on the right (b), the 
Eastern coast of the NEB.                                                                

 

 
Figure 2. Percentage of monthly precipitation in relation to the annual total for 
ENEB, with data from GCPC.                                         

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/
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2.2. Methodology 
2.2.1. Selection of Anomalous Years of the Atlantic Ocean 
In order to identify the anomalous years in the Atlantic Ocean we used the same criterion applied by [13]. They 
identified years of GRAD_N Atlantic those that showed simultaneously positive anomalies of SST in the North 
Atlantic and negative anomalies in the South Atlantic during the months from February to April (FMA). For 
GRAD_S, the anomalies of SST for the south are positive and negative to the North. Besides the FMA months, 
therefore GRAD manifests from February, but establishes in MAM (March to May), [13]. The months May and 
June are also analyzed regarding the presence of GRAD_S, due being rainy months of ENEB. 

From this criterion, GRAD_S episodes were 1984, 1986, 1989, 1991, 1994, 2008 and 2009, while the 
GRAD_N episodes were 1983, 1992, 1997, 2004 and 2005. From these, the composites of AMJ periods of pre-
cipitation anomalies were calculated, as well as the total heat flux at the surface, the flux of latent and sensitive 
heat, and the divergence for both episodes, GRAD_S and GRAD_N. 

2.2.2. Heat Balance on the Surface 
The heat flux at surface represents how much energy coming from the Sun (shortwave) was partitioned among 
the sensible and latent flux, and the part that returned to space (long waves), then the balance was calculated by 
the Equation (1) as suggest by [19]: 

Ht QS QN LE SH= + + +                                  (1) 

where: QS is the short wave incident radiation; QN is the long wave radiation emanating from the surface; LE is 
the latent heat flux by the surface due to the evaporation and SH is the sensible heat flux. The units are W·m−2. 

The Moisture Fluxes was evaluated between the surface and the 700 hPa layer.  
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where: Qt—total moisture flux; g—the acceleration of gravity (≈ 9.8 m/s2); q—specific humidity; p—pressure; 
V is the magnitude of the wind; p1 and p0 represent the pressure at 700 hPa and the surface, respectively [29]. 

The moisture flux divergence (kg·m−2s−1) will be evaluated by the Equation:  
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                                    (3) 

The moisture flux was calculated by multiplying the average value of a by the area, that is in kg·s−1 

. . . .tQ ndL = Q dA = Q dA = Q A∇ ∇ ∇∫ ∫∫
   





                        (4) 

where: n  is the normal vector to the vertical faces; dL is the lateral boundary length, described by the projec-
tion of the vertical faces of the area, in the horizontal plane; A is the area of 5˚ × 1.2˚ latitude and longitude (5˚S 
- 10˚S; 36˚W - 34.8˚W);  is the average in area A. 

3. Result and Discussion 
3.1. Anomalies of Precipitation 
During the years of Tropical Atlantic GRAD_S, the ENEB showed excess of precipitation in relation to the cli-
matology, except for the years 1991 and 2008, which showed rainfall deficit in the North and South coast, re-
spectively. The year 1991 presented above the normal rainfall patterns for AMJ, only in the coast of Pernambu-
co, south of Sergipe and northern and eastern Bahia. In 2008, the precipitation excesses were more evident 
compared to the ones observed in 1991. However, most part of the states of Bahia, Alagoas and Sergipe, east of 
Pernambuco and Paraíba also registered deficit of precipitation. 
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The variability in precipitation over the NEB is influenced by the Atlantic and Pacific Oceans, studies (e.g., 
[30]) showed this influence is mainly in GRAD area, although [17] had shown that simultaneous event of ENSO 
and significant SSTAs in the Atlantic contributed to increase or decrease the anomalies of precipitation. The 
SST anomalies of the same sign in ATS and eastern Pacific decreased the intensity of precipitation in NEB. 
Since 1991 was the year of strong El-Niño [31], and its can explain the negative anomalies of precipitation in 
this episode (Figure not shown) in most part of NEB. During the 1991 episode, the water vapor given by the 
ocean near the east coast of Brazil was lower compared to the other years studied, not supplying the atmosphere 
with water vapor and therefore inhibiting the precipitation in some areas of the region. 

Figure 3 shows indeed rainfall excess during episodes of GRAD_S, as well as FMA in northern NEB. De- 
spite ITCZ remaining in climatologically position further south during the episodes, contributing for the total 
rainfall at the beginning of ENEB rainy season (more precisely in the months of April and May), the easterly 
wave disturbances are also responsible for the quantity of rain until August, when ITCZ is already in a further 
North position. The EWD that possibly reached the Eastern region were strengthened to get closer to the coast. 
The oceanic region next to the east coast of the NEB on average, show favorable conditions for the occurrence 
of above the normal rainfall patterns for the period. 

3.2. Heat Balance on the Surface 
The heat balance on the surface involves incident shortwave radiation, long wave radiation emitted, latent and 
sensible heat, the sum of these energies precisely represents exchanges of energy in the ocean-atmosphere inter-
face [19]. However, in this study, it will highlight the sum of the energies and latent energy. 

During the GRAD_S an abnormal heat is generally observed in most part of the southern tropical Atlantic ba-
sin. This behavior represents more thermal energy being transferred to the atmosphere as well as more water 
vapor being removed from the ocean. Once the wind field shows favorable conditions, this humidity may feed 
the systems that cause precipitation in the region in this period, such as the wave easterly disturbances, which 
are more usual during the AMJ in ENEB. 

In the oceanic region next to the east of the NEB, a negative balance of heat on the surface can be observed, 
except for the year of 2008. These conditions allow us to state that the oceanic surface layer next to the coast  
 

 
Figure 3. Standard precipitation anomalies in a) GRAD_S and b) GRAD_N episodes in NEB. 
Negative deviations (positive) of precipitation are represented by dashed lines (grayscale).     
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remained, on average, warmer than normal during the trimester, nourishing of moisture EWD that reached the 
coast during the selected years. 

Some regions with surplus of heat on the surface are observed between 5˚S - 10˚S and 0˚W - 25˚W over the 
Atlantic are highlighted when the episodes individually verified (Figure not shown), these small areas can be 
associated with the easterly waves, the persistence of events during the trimester may reflect to abnormality on 
these regions. 

Figure 4, a negative balance of heat layer is observed between the equator and 10˚N, this region of strong la-
tent heat release is a reflection of the presence of the ITCZ. During the AMJ period, this system is displaced to 
the Hemisphere of Summer depending on the weather. However, in years of GRAD_S, Figure 4(a) (GRAD_N, 
Figure 4(b)), studies have reported that the ITCZ remains longer in its position further south (north) influencing 
the rainy season of the North and Northeast region of Brazil. However, the remaining further south influences 
the Northern sector of ENEB at the beginning of rainy season, more precisely in April. In the other months (May 
and June) precipitation has occurred, mainly by EWD and remnants of frontal systems. 

The anomalies of latent heat (Figure 5) next to the ENEB also agree with balance of power debated in Figure 
4; coastal strip showed anomalies of latent energy below (above) the normal during the rainy seasons of year 
GRAD_S (GRAD_N) of Tropical Atlantic. Otherwise, over the continental region, areas with positive (negative) 
anomalies of latent energy, showing that the atmosphere lost more (less) energy than normal through the release 
of latent heat of condensation of water vapor as verified in the analysis of precipitation occurrence above (below) 
normal over the continent during episodes of GRAD_S (GRAD_N), Figure 3(a) (Figure 3(b)). In 1991 and 
2008, negative anomalies of latent heat were observed, however they were seen in the North coast and far from 
ENEB coast, respectively. 
 

 
(a)                                                   (b) 

Figure 4. Total heat flux anomalies for the years of a) GRAD_S and b) GRAD_N of Tropical Atlantic in W·m−2. 
Negative deviation (positive) is with dashed lines and grayscale Gray (continuous line).                          

 

 
(a)                                                   (b) 

Figure 5. Anomaly of latent heat flux in the years of a) GRAD_S and b) GRAD_N of Tropical Atlantic in the unity 
W·m−2. Negative deviations (positive) are with dashed lines and grayscale (continuous line).                      
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3.3. Moisture Flux Vertically Integrated 
The layer between the surface and 700 hPa has the most part of humidity from the air in the atmosphere, dimi-
nishing considerably with height. Figure 6 shows water vapor anomalies and respective anomalous flux at lower 
levels of the atmosphere. The prevalence of abnormalities in ENEB flux is from Northeast/North (south-
east/south) during the GRAD_S (GRAD_N). This behavior is reflected in the region of Hadley circulation con-
fluence displaced to the south (North) of the Equator, favoring (disfavoring) appropriate conditions for precipi-
tation over the region. Similar results were observed by [32] for 1985 and for the FMA period. In addition, the 
pattern GRAD_S (GRAD_N) provides more (less) water vapor to the atmosphere, positive (negative) anomalies 
in all NEB are observed. 

3.4. Divergence Vertically Integrated of Moisture Flux 
The convergence at low levels, for continuous waves, generates upward vertical movements, favoring the de-
velopment of clouds and, consequently, the given precipitation due to the availability of moisture. However, the 
GRAD_S and GRAD_N episodes enhance or inhibit these dynamic effects in the region, making the rainy pe-
riods more or less intense [32] 

The Southern portion of ENEB in both patterns of the tropical Atlantic is observed the divergence in the first 
layers of the atmosphere. The further North portion of the region experiences changes as in the intensity as the 
location of divergence, it is observed that it is intense on the coast of Bahia in both patterns, however in GRAD_ 
N the values are more intense. During the GRAD_S, the region that shows convergence of moisture flux covers 
the entire range of 9˚S toward the equator over the NEB. When the pattern is contrary, the region of conver-
gence decreases slightly further North, mainly on the coast. 

Despite the North region and the east part of the NEB provide moisture convergence (Figure 6) in both pat-
terns of SST of the Atlantic (GRAD_S and GRAD_N), the occurrence of precipitation depends on the availabil-
ity of water vapor (Figure 5) in the atmosphere, and this behavior was observed during the GRAD_S (GRAD_ 
N), where positive anomalies (negative) of water vapor were observed in most part of NEB. 

Finally, Figure 7 provides the calculated moisture flux, which was multiplied by the divergence average val-
ue by the ENEB area. The convergence values explain the precipitation excesses that on average are observed in 
the coast of ENEB, mainly during episodes of GRAD_S (−162.6 × 10−9 kg·s−1), showing importation of relative 
humidity above 50% of the value shown in GRAD_N (−58.2 × 10−9 kg·s−1). The water vapor found in the first  
 

 
Figure 6. Flux anomalies vertically integrated between the surface and 700 hPa of a) GRAD_S and b) 
GRAD_N episodes.                                                                    
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(a)                                         (b) 

Figure 7. Moisture flux divergence vertically integrated (109 kg·s−1) during episodes of a) GRAD_S and 
b) GRAD_N. The positive (negative) values show divergence (convergence) of moisture and they are 
highlighted in shades of gray (in dashed line).                                                 

 
layers of the atmosphere in ENEB is imported from the oceanic region as rule. Despite the wave adjustment not 
to be carried out in this study, the results were satisfactory to explain the precipitation anomalies above normal 
during the GRAD_S in the region ENEB, during the rainy season. 

4. Conclusions 
The results showed the importance of ocean-atmosphere interaction in the South Atlantic for precipitation in 
ENEB. It can be seen that small variations in SST cause strong influences on the flux between the ocean and 
atmosphere causing impact on weather systems that operate in the region during rainy season.  

During episodes where the South Atlantic Ocean was warmer, oceanic and atmospheric favorable conditions 
were observed, favorable to change in the distribution and volume of precipitation, and inclusive next to the east 
coast, which supposedly intensified the weather systems that reached the coast. 

In this observational study, it can be concluded that the ocean-atmosphere interaction present in the Tropical 
South Atlantic favors the deviations in rainfall in ENEB. The weather phenomena that operates remotely ampli-
fying or inhibiting the rain also helps the rainy season; however, it appears that the contribution is greater than 
the spatial distribution of rainfall intensity. In 1991 and 2008 episodes (El Niño and La Niña, respectively), 
years in which the Pacific Ocean showed the SST anomalies, above normal precipitation were seen on the east 
coast of NEB; however only the spatial distribution of these precipitation anomalies was affected. 

We can also observe that the moisture convergence over the ENEB region in both Atlantic SST patterns 
(GRAD_S and GRAD_N). However, the occurrence of precipitation depends on the availability of water vapor, 
situation that depends on the conditions of the oceans, the main source of moisture for the NEB region. 

Acknowledgements 
To the Coordenacão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) by doctoral scholarship of the 
of Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), the first author, A. C. B. Amorim. 

References 
[1] Doyle, J.D. (2002) Coupled Atmosphere—Ocean Wave Simulations under High Wind Conditions. Monthly Weather 

Review, 130, 3087-3099. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0493(2002)130<3087:CAOWSU>2.0.CO;2 
[2] Moura, A.D. and Shukla, J. (1981) On the Dynamics of Droughts in Northeast Brazil: Observations, Theory and Nu-

merical Experiments with a General Circulation Model. Journal of the Atmospherical Sciences, 38, 2653-2675.  
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0469(1981)038<2653:OTDODI>2.0.CO;2 

http://dx.doi.org/10.1175/1520-0493(2002)130%3C3087:CAOWSU%3E2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0469(1981)038%3C2653:OTDODI%3E2.0.CO;2


A. C. B. Amorim et al. 
 

 
882 

[3] Souza, E.B. and Nobre, P. (1998) Uma revisão do Padrão Dipolo no Atlântico Tropical. Revista Brasileira de 
Meteorologia, 13, 31-44. 

[4] Molion, L.C.B. and Bernardo, S.O. (2002) Uma revisão da dinâmica das chuvas no nordeste brasileiro. Revista 
Brasileira de Meteorologia, 17, 1-10. 

[5] Souza, P.E. and Cavalcanti, I.F.A (2009) Atmospheric Centres of Action Associated with the Atlantic ITCZ Position. 
International Journal of Climatology, 29, 2091-2105. http://dx.doi.org/10.1002/joc.1823 

[6] Ramos, R.P.L. (1975) Precipitation Characteristics in the Northeast Brazil Dry Region. Journal of Geophysical Re-
search, 80, 1665-1678. http://dx.doi.org/10.1029/JC080i012p01665 

[7] Yamazaki, Y. and Rao, V.B. (1977) Tropical Cloudiness over the South Atlantic Ocean. Journal of the Meteorological 
Society of Japan, 55, 205-207. 

[8] Chou, S.C. (1990) Análise de distúrbios ondulatórios de leste sobre o oceano atlântico equatorial sul. Dissertation, 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. 

[9] Torres, R.R. and Ferreira, N.J. (2011) Case Studies of Easterly Wave Disturbances over Northeast Brazil Using the Eta 
Model. Weather and Forecast, 26, 225-235. http://dx.doi.org/10.1175/2010WAF2222425.1 

[10] Kouadio, Y.K., Servain, J., Machado, L.T. and Lentini, C.A.D (2012) Heavy Rainfall Episodes in the Eastern North-
east Brazil Linked to Large-Scale Ocean-Atmosphere Conditions in the Tropical Atlantic. Advances in Meteorology, 
2012, 1-16. http://dx.doi.org/10.1155/2012/369567 

[11] Kousky, V.E. (1979) Frontal influence on Northeast Brazil. Monthly Weather Review, 107, 1140-1153.  
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0493(1979)107<1140:FIONB>2.0.CO;2 

[12] Mishra, S.K., Rao, V.B. and Franchito, S.H. (2007) Genesis of the Northeast Brazil Upper-Tropospheric Cyclonic 
Vortex: A Primitive Equation Barotropic Instability Study. Journal of the Atmospherical Sciences, 64, 1379-1392.  
http://dx.doi.org/10.1175/JAS3893.1 

[13] Souza, E.B., Kayano, M.T. and Ambrizzi, T. (2005) Intraseasonal and Submonthly Variability within Autmn Rainy 
Regime over the Eastern Amazon/Northeast Brazil and Associated Mechanisms. Theoretical and Applied Climatology, 
81, 177-191. http://dx.doi.org/10.1007/s00704-004-0081-4 

[14] Hastenrath, S. and Heller, L. (1977) Dynamcs of Climatic Hazards in Northeast Brazil. Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society, 107, 77-92. http://dx.doi.org/10.1002/qj.49710343505 

[15] Saravanan, R. and Chang, P. (2000) Interaction between Tropical Atlantic variability and El Ni-o-Southern Oscillation, 
Journal of Climate, 13, 2177-2194. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0442(2000)013<2177:IBTAVA>2.0.CO;2 

[16] Andreoly, R.V. and Kayano, M.T. (2006) Tropical Pacific and South Atlantic Effects on Rainfall Variability over 
Northeastern Brazil. International Journal Climatology, 26, 1895-1912. http://dx.doi.org/10.1002/joc.1341 

[17] Andreoli, R.V. and Kayano, M.T. (2007) A importância relativa do Atlântico Tropical Sul e Pacífico leste na variabi- 
lidade de precipitação do Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Meteorologia, 22, 63-74. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-77862007000100007 

[18] Kayano, M.T., Oliveira, C.P. and Andreoli, R.V. (2009) Interannual Relations between South American Rainfall and 
Tropical Sea Surface Temperature Anomalies before and after 1976. International Journal of Climatology, 29, 1439- 
1448. http://dx.doi.org/10.1002/joc.1824 

[19] Sterl, A. and Hazeleger, W. (2003) Coupled Variability and Air-Sea Interaction in the South Atlantic Ocean. Climate 
Dynamics, 21, 559-571. http://dx.doi.org/10.1007/s00382-003-0348-y 

[20] Oliveira, P.T., Lima, K.C. and Silva, C.M.S. (2013) Synoptic Environment Associated with Heavy Rainfall Events on 
the Coastland of Northeast Brazil. Advances in Geosciences, 35, 73-78. http://dx.doi.org/10.5194/adgeo-35-73-2013 

[21] Silva, C.M.S., Silva, A., Oliveira, P. and Lima, K.C. (2014) Dynamical Downscaling of the Precipitation in Northeast 
Brazil with a Regional Climate Model during Contrasting Years. Atmospheric Science Letters, 15, 50-57.  
http://dx.doi.org/10.1002/asl2.468 

[22] Grimm, A.M. and Tedeschi, R.G. (2009) Enso and Extreme Rainfall Events in South America. Journal of Climate, 22, 
1589-1609. http://dx.doi.org/10.1175/2008JCLI2429.1 

[23] Amorim, A.C.B, Chaves, R.R. and Spyrides, M.H.C. (2012) Precipitação no leste do nordeste brasileiro (lneb) e epi- 
sódios anômalos no oceano atlântico tropical. 17th Congresso Brasileiro De Meteorologia, Gramado, Anais XVII do 
Congresso brasileiro de meteorologia, September 2012, Gramado. 

[24] Huffman, G., Adler, R.F., Arkin, P., Chang, A., Ferraro, R., Gruber, A., et al. (1997) The Global Precipitation Clima-
tology Project (GPCP) Combined Precipitation Dataset. Bulletin of the American Meteorological Society, 78, 5-20. 
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0477(1997)078<0005:TGPCPG>2.0.CO;2 

[25] Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., et al. (1996) The NCEP/NCAR 40-Year 

http://dx.doi.org/10.1002/joc.1823
http://dx.doi.org/10.1029/JC080i012p01665
http://dx.doi.org/10.1175/2010WAF2222425.1
http://dx.doi.org/10.1155/2012/369567
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0493(1979)107%3C1140:FIONB%3E2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1175/JAS3893.1
http://dx.doi.org/10.1007/s00704-004-0081-4
http://dx.doi.org/10.1002/qj.49710343505
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0442(2000)013%3C2177:IBTAVA%3E2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1002/joc.1341
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-77862007000100007
http://dx.doi.org/10.1002/joc.1824
http://dx.doi.org/10.1007/s00382-003-0348-y
http://dx.doi.org/10.5194/adgeo-35-73-2013
http://dx.doi.org/10.1002/asl2.468
http://dx.doi.org/10.1175/2008JCLI2429.1
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0477(1997)078%3c0005:TGPCPG%3e2.0.CO;2


A. C. B. Amorim et al. 
 

 
883 

Reanalysis Project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77, 437-471.  
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 

[26] Dee, D.P., Uppala, S.M., Simmons, A.J., Berrisford, P., Poli, P., Kobayashi, S., et al. (2010) The ERA-Interim Reana-
lysis: Configuration and Performance of the Data Assimilation System. Quarterly Journal of the Royal Meteorological 
Society, 137, 553-597. http://dx.doi.org/10.1002/qj.828 

[27] Smith, T.M. and Reynolds, R.W. (1998) A High-Resolution Global Sea Surface Temperature Climatology for the 
1961-90 Base Period. Journal of Climate, 11, 3320-3323.  
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0442(1998)011<3320:AHRGSS>2.0.CO;2 

[28] Rao, V.B., de Lima, M.C. and Franchito, S.H. (1993) Seasonal and Interannual Variations of Rainfall over Eastern 
Northeast Brazil. Journal of Climate, 6, 1754-1763.  
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0442(1993)006<1754:SAIVOR>2.0.CO;2 

[29] Rao, V.B., Chapa, S.R. and Franchito, S.H. (1999) Decadal Variation of Atmosphere-Ocean Interaction in the Tropical 
Atlantic and Its Relationship to the Northeast-Brazil Rainfall. Journal of the Meteorological Society of Japan, 77, 63- 
75. 

[30] Moura, G.B.A., Aragão, J.O.R., Melo, J.S.P., Silva, A.P.N., Giongo, P.R. and Lacerda, F.F. (2009) Relação entre a pre- 
cipitação do leste do Nordeste do Brasil e a temperatura dos oceanos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Am- 
biental, 13, 462-469. http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662009000400014 

[31] Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) (2012) El-Niño e La-Niña. http://enos.cptec.inpe.br/ 
[32] Bezerra, A.C.N. (2006) Aspectos da circulação atmosférica de grande escala sobre o norte e nordeste do Brasil re- 

lacionados com a temperatura da superfície do mar. Dissertation, Universidade de Federal de Campina Grande, Centro 
de Tecnologia e Recursos Naturais—Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Campina Grande. 

http://dx.doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077%3c0437:TNYRP%3e2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1002/qj.828
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0442(1998)011%3c3320:AHRGSS%3e2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1175/1520-0442(1993)006%3c1754:SAIVOR%3e2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662009000400014
http://enos.cptec.inpe.br/


http://www.scirp.org/
http://www.scirp.org/
http://papersubmission.scirp.org/paper/showAddPaper?journalID=478&utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/ABB/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/AM/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/AJPS/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/AJAC/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/AS/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/CE/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/ENG/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/FNS/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/Health/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/JCC/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/JCT/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/JEP/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/JMP/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/ME/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/NS/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
http://www.scirp.org/journal/PSYCH/?utm_source=pdfpaper&utm_campaign=papersubmission&utm_medium=pdfpaper
mailto:submit@scirp.org

