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RESUMO 

 

Nessa dissertação, um primeiro estudo utilizou o modelo oculto de Markov para descrever a 

ocorrência e a intensidade diária das chuvas em quatro estações meteorológicas na Região 

Metropolitana de Fortaleza no Norte do Nordeste do Brasil (NNB), e os padrões de teleconexão 

que influenciam o regime de precipitação durante a estação chuvosa (fevereiro, março, abril e 

maio) de 1975 a 2013. Um modelo com quatro estados ocultos foi associado às condições 

climáticas: muito chuvoso (1), chuvoso (2), menos chuvoso (3) e seco (4), concordando 

satisfatoriamente com a variabilidade interanual da estação chuvosa nesta região. O estado 2 

foi o único que apresentou uma tendência estatística, indicando uma provável diminuição da 

ocorrência de precipitação na estação chuvosa. Foi mostrado ainda que a meteorologia 

associada aos estados 2 e 4 está fortemente relacionada ao El Niño-Oscilação Sul e ao tripolo 

do Atlântico Norte, e está intrinsecamente condicionada aos padrões atmosféricos de larga 

escala do Hemisfério Norte. Todos esses mecanismos modularam o deslocamento da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT) para o Sul (estado 2) ou para o Norte (estado 4), afetando a 

ocorrência de precipitação no NNB. O estado 1 se distinguiu pela influência do Modo 

Meridional do Atlântico e pelo deslocamento da ZCIT mais ao Sul, enquanto o estado 3 foi 

identificado pela ausência de padrões de teleconexão. Um segundo estudo investigou a 

homogeneidade e a tendência de onze índices extremos de precipitação a partir de um conjunto 

de dados diários de 84 pluviômetros no estado do Ceará, localizado no NNB, de 1974 a 2018, 

nas escalas de tempo anual e sazonal. Os dados foram inicialmente submetidos aos processos 

de preenchimento de falhas e de controle de qualidade. Para a homogeneidade, a maioria das 

séries de precipitação foram classificadas como "úteis" e os índices de precipitação de dias 

secos foram mais suscetíveis às quebras do que as variáveis de dias chuvosos. Os anos de quebra 

significativos das séries concordaram bem com os eventos de El Niño e de La Niña, sugerindo 

uma investigação profunda dessa possível conexão. Os índices de precipitação de dias chuvosos 

e secos apresentaram em sua maioria tendências decrescentes e crescentes, respectivamente, 

indicando queda no regime de chuvas no Ceará, principalmente nas regiões centro-leste, 

noroeste e sul, nos períodos anual e chuvoso. A curva de LOWESS mostrou mudanças em 

quase todas as séries durante as décadas de 1980 e 1990, coincidindo com as quebras de 

homogeneidade e os anos de fortes secas na região. Os coeficientes de correlação foram fortes 

e significativos entre todos os índices de precipitação e as demais variáveis, parecendo induzir 

mudanças na precipitação total. 

 



Palavras-chave: Norte do Nordeste do Brasil, Modelo Oculto de Markov, Padrões de 

Teleconexão, Extremos de Precipitação, Homogeneidade, Tendência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

A first study used the hidden Markov model in this dissertation to describe the daily rainfall 

occurrence and intensity at four meteorological stations in the Metropolitan Region of Fortaleza 

in the Northern Northeast Brazil (NNB) and the teleconnection patterns that influence 

precipitation regime during the rainy season (February, March, April, and May) from 1975 to 

2013. A model with four hidden states was associated with climatic conditions: very rainy (1), 

rainy (2), less rainy (3), and dry (4), satisfactorily agreeing with the interannual variability of 

the rainy season in this region. State 2 was the only one that showed a statistical trend, indicating 

a probable decrease in the occurrence of precipitation in the rainy season. It was also shown 

that the meteorology associated with states 2 and 4 is strongly related to the El Niño-South 

Oscillation and the North Atlantic tripole and is intrinsically conditioned by the large-scale 

atmospheric patterns of the Northern Hemisphere. All of these mechanisms modulated the 

displacement of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) southward (state 2) or northward 

(state 4), affecting the occurrence of precipitation in the NNB. State 1 was distinguished by the 

influence of the Atlantic Meridional Mode and the ITCZ displacement further south, while state 

3 was identified by the absence of teleconnection patterns. A second study investigated the 

homogeneity and trend of eleven extreme precipitation indices from a daily data set of 84 rain 

gauges in the state of Ceará, located in the NNB, from 1974 to 2018, on the annual and seasonal 

time scales. The data were initially submitted to the gap-filling and quality control processes. 

Most precipitation series were classified as "useful," and dry day precipitation indices were 

more susceptible to breaks than rainy day variables for homogeneity. The significant break 

years in the series agreed well with the El Niño and La Niña events, suggesting a further 

investigation of this possible connection. The precipitation indices for rainy and dry days 

presented mostly decreasing and increasing trends, respectively, indicating a decline in the 

rainfall regime in Ceará, mainly in the central-eastern, northwestern, and southern regions, in 

the annual and rainy seasons. The LOWESS curve showed changes in almost all series during 

the 1980s and 1990s, coinciding with the homogeneity breaks and the years of severe droughts 

in the region. The correlation coefficients were strong and significant between all precipitation 

indices and the other variables, seeming to induce changes in total rainfall. 

 

Keywords: Northern Northeast Brazil, Hidden Markov Model, Teleconnection Patterns, 

Precipitation Extremes, Homogeneity, Trend
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1 INTRODUÇÃO 

 O estado do Ceará está localizado no Norte do Nordeste do Brasil (NNB), faz fronteira 

com o Oceano Atlântico ao Norte e possui um clima predominantemente semiárido. A 

agricultura familiar no estado é prevalente e altamente vulnerável a desastres naturais 

(OLIVEIRA, 2019). O clima no Nordeste do Brasil (NEB) apresenta grande variabilidade 

interanual relacionada principalmente à precipitação, revelando anos extremamente secos e 

outros bastante chuvosos (COSTA et al., 2020). O NEB também é caracterizado por eventos 

extremos, onde se destacam secas recorrentes e severas (MARENGO et al., 2018; OLIVEIRA, 

2019). As secas podem comprometer a irrigação, a agricultura e os principais usos da água, 

incluindo energia hidrelétrica e indústria, e, portanto, o bem-estar dos residentes (MARENGO 

et al., 2018). Essas questões podem impactar substancialmente os fatores ambientais e 

socioeconômicos do NEB, onde a escassez de recursos hídricos perenes e o risco crescente de 

desertificação são uma marca registrada (COSTA et al., 2020). De acordo com MARENGO et 

al. (2017), a combinação de alguns fatores como a variabilidade da precipitação, a degradação 

do solo e a desertificação pode tornar o NEB uma das regiões do mundo mais vulneráveis às 

mudanças climáticas. No que diz respeito às chuvas, é de suma importância compreender a 

dinâmica dos mecanismos climáticos no contexto da variabilidade interanual do NEB, bem 

como é essencial analisar eventos extremos de precipitação para o entendimento do clima local. 

 De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2012), 

os eventos climáticos extremos serão mais intensos e recorrentes nas próximas décadas, 

projetando um aumento da frequência de secas, inundações e eventos de estresse por calor para 

o restante do século, com muitos efeitos adversos, que vão além dos impactos devido às 

mudanças nas variáveis médias. Uma diminuição da precipitação também é esperada nas 

regiões mais tropicais e subtropicais, enquanto um aumento na precipitação é previsto nas 

latitudes médias (IPCC, 2014). Estudos recentes mostram que grandes aumentos de temperatura 

e diminuições de precipitação são previstos para o NEB na segunda metade deste século, o que 

pode resultar em secas mais intensas e recorrentes (MARENGO et al., 2017, 2018). A seca mais 

recente, que durou cinco anos contínuos, causando diversos impactos na economia regional e 

na sociedade do NEB, é um exemplo do que pode acontecer à região no futuro (BRITO et al., 

2018). Uma melhor compreensão dos eventos extremos climáticos recentes sobre o NEB e 

como isso pode afetar a região no futuro em relação aos recursos hídricos, produção de 

alimentos, renda e meios de subsistência, fornecem resultados úteis para orientar os tomadores 

de decisão. 
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A qualidade das chuvas do NEB está associada à localização da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), dependendo se está mais ao Norte ou mais ao Sul do Equador, de modo 

que a estação chuvosa do NNB está relacionada ao deslocamento da ZCIT para o Hemisfério 

Sul de fevereiro a maio (UVO, 1989). Além disso, os vórtices ciclônicos de altos níveis, as 

linhas de instabilidade e as brisas marítimas contribuem para a variabilidade climática da região 

(MOLION e BERNARDO, 2002; FERREIRA e MELLO, 2005; TEIXEIRA, 2008). O clima 

no NEB também está sob a influência dos Oceanos Pacífico e Atlântico (MOURA e SHUKLA, 

1981; ARAGÃO, 1986, 1990; UVO et al., 1998; KAYANO e ANDREOLI, 2006; ANDREOLI 

e KAYANO, 2009; TEIXEIRA, 2008; HOUNSOU-GBO et al., 2015). As anomalias 

assimétricas da temperatura da superfície do mar (TSM) no Atlântico tropical, conhecida como 

Modo Meridional do Atlântico (MMA), exercem influência sobre o deslocamento da ZCIT para 

o Sul (HOUNSOU-GBO et al., 2015). Geralmente, são observados uma redução da precipitação 

sobre o NEB, durante os eventos de El Niño, e um aumento no volume das chuvas, quando 

ocorrem as condições de La Niña, associados à circulação de Walker (KAYANO e 

ANDREOLI, 2004, 2007; ANDREOLI e KAYANO, 2006; SASAKI et al., 2015). São 

verificados ainda padrões de teleconexão entre as fases do El Niño-Oscilação Sul (ENOS) e a 

variabilidade interanual do clima do NEB, conectadas aos modos de variabilidade da TSM em 

regiões tropicais do Atlântico Sul e Norte (KAYANO e ANDREOLI, 2006). 

 Vale ressaltar que alguns padrões de teleconexão do Hemisfério Norte podem 

influenciar o clima no NEB. Uma relação entre a fase negativa da Oscilação do Atlântico Norte  

(do inglês Northern Atlantic Oscillation - NAO) e as secas do NEB é identificada na literatura, 

tal que o centro-sul do NAO influencia a Alta Subtropical do Atlântico Norte (ASAN), 

enfraquecendo os ventos alísios de Nordeste e afetando o posicionamento da ZCIT (NAMIAS, 

1972). O índice NAO de dezembro a fevereiro está também relacionado às anomalias da ASAN, 

à confluência dos ventos alísios e às anomalias da TSM no Atlântico, alterando a posição da 

ZCIT em abril (SOUZA e CAVALCANTI, 2009). Posteriormente, são verificadas que as 

anomalias de precipitação no NNB são influenciadas pelo Atlântico extratropical dos 

Hemisférios Norte e Sul (CAVALCANTI, 2015). Além disso, NOBRE e SHUKLA (1996) 

usam funções ortogonais empíricas e análise de composto para mostrar que o padrão 

Pacífico/América do Norte (do inglês Pacific-North American - PNA) induz anomalias de 

pressão ao nível do mar (PNM) de sinais opostos sobre o Oceano Atlântico Tropical e são, 

consequentemente, seguidos por ventos alísios assimétricos e anomalias da TSM. 

 O modelo oculto de Markov (do inglês Hidden Markov Model - HMM) é usado em 

Ciências Climáticas para modelar a ocorrência de precipitação diária e sua associação com  a 
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circulação atmosférica em larga escala (ROBERTSON et al., 2004, 2006; GREENE et al., 2008; 

YOO et al., 2010; PAL et al., 2015). O HMM é um tipo de modelo gráfico probabilístico que 

estima a sequência de variáveis invisíveis (ocultas) a partir de um conjunto de variáveis visíveis 

(observadas). Esse modelo é apropriado para previsões que lidam com o reconhecimento de 

algo desconhecido, com base na sequência de algo conhecido (RABINER, 1989; DERUITER 

et al., 2017; MANOGARAN et al., 2018). Por exemplo, o HMM foi usado para estudar as secas 

meteorológicas na Coréia do Sul e sua ligação com as causas do fim das secas induzidas por 

tufões (YOO et al., 2015), para modular as chuvas de inverno no Noroeste da Índia e sua relação 

com os padrões de circulação atmosférica (PAL et al., 2015) e para downscaling1 da ocorrência 

diária de precipitação no NEB (ROBERTSON et al., 2004). 

 As séries temporais de precipitação podem fornecer informações vitais sobre as 

mudanças e a variabilidade do clima, bem como as tendências e os padrões meteorológicos. No 

entanto, fatores não climáticos podem enviesar as conclusões de pesquisas climáticas e 

hidrológicas, ocultando os verdadeiros padrões e sinais climáticos (COSTA e SOARES, 2009). 

A Organização Meteorológica Mundial (do inglês World Meteorological Organization - 

WMO) aconselha que os dados devem ser avaliados cuidadosamente quanto aos impactos de 

não homogeneidades no banco de dados climatológicos. Algumas análises de homogeneidade 

são realizadas nas séries temporais climatológicas do Brasil. Como exemplo, um estudo analisa 

a homogeneidade de uma estação meteorológica na Região Metropolitana de São Paulo em 

termos dos efeitos da troca de instrumentos e da urbanização, identificando potenciais anos de 

quebras devido às mudanças nos instrumentos e à urbanização (SUGAHARA et al., 2012). Em 

outro trabalho, a homogeneidade das séries climatológicas para o estado de Minas Gerais é 

avaliada (ROZIANE et al., 2012). HÄNSEL et al. (2016) examinam a homogeneidade e a 

variabilidade climática das séries de temperatura e precipitação nas nove capitais do NEB, 

encontrando uma relação das não-homogeneidades com os eventos extremos e as anomalias 

climáticas. Portanto, a análise da homogeneidade das séries climáticas pode ser uma etapa 

essencial antes de qualquer estudo climático. 

 A análise das tendências de precipitação é necessária e importante para o estudo dos 

impactos das mudanças climáticas e para o planejamento e gestão dos recursos hídricos 

(HAIGH, 2004; PAL e AL-TABBAA, 2011; HUERTA e LAVADO-CASIMIRO, 2020). Uma 

 
1 Downscaling é o processo de transformação de informações em larga-escala em dados de resolução mais 

refinada, com o objetivo de fazer previsões em escala local. 
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análise global ou continental de dados climáticos históricos é útil para o planejamento em escala 

local (TAXAK et al., 2014). Segundo LI et al. (2018), estudos regionais ou locais sobre 

precipitação extrema podem ser mais práticos para ajudar as autoridades a desenvolver 

estratégias de adaptação para mitigar possíveis desastres. Diversos estudos estão relacionados 

à análise das tendências de precipitação no NEB. Por exemplo, OLIVEIRA et al. (2014) 

calculam a climatologia e a tendência da frequência e da intensidade de eventos de chuvas forte, 

fraca e normal, identificando uma tendência negativa em relação ao número de episódios e uma 

tendência positiva na precipitação diária, utilizando a técnica de quantis e o teste de Mann-

Kendall, respectivamente. Posteriormente, OLIVEIRA et al. (2017) aplicam uma abordagem 

semelhante nas sub-regiões do NEB, verificando apenas tendências decrescentes no Norte do 

semiárido, favorecendo a ocorrência de períodos de seca. Ambos os estudos mencionados acima 

encontram uma relação entre eventos extremos de chuva e as ocorrências de La Niña e de El 

Niño. Recentemente, o teste de Mann-Kendall foi usado na avaliação de índices extremos 

climáticos sobre o NEB na escala regional e sub-regional, mostrando uma redução na 

precipitação anual total e na frequência de dias chuvosos, encontrando um aumento nas ondas 

de calor (COSTA et al., 2020).  

 Essa dissertação apresenta dois estudos sobre a precipitação no NNB. O primeiro estudo 

tem como objetivo aumentar o conhecimento sobre os mecanismos dinâmicos de larga escala 

conectados à posição da ZCIT e suas contribuições para os eventos diários de chuva e seca 

sobre o NNB. Nesse contexto, o HMM homogêneo será utilizado para estabelecer os estados 

ocultos associados à intensidade e à probabilidade de ocorrência das precipitações diárias na 

estação chuvosa (fevereiro, março, abril e maio) de uma rede de quatro estações meteorológicas 

da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) no NNB de 1975 a 2013. Assim, serão descritos 

a circulação atmosférica em larga escala e os padrões de teleconexão que influenciam a estação 

chuvosa na RMF, e como eles estão relacionados ao modelo com quatro estados ocultos. O 

segundo estudo tem como finalidade investigar as mudanças de onze índices de extremos de 

precipitação diária, a partir de 84 pluviômetros do estado do Ceará de 1974 a 2018, e fornecer 

informações que ajudem o governo e as autoridades locais a tomarem as decisões mais 

apropriadas. Assim, os dados serão submetidos inicialmente a uma implementação de 

preenchimento de falhas e a um processo de controle de qualidade e, em seguida, serão 

calculadas a homogeneidade e a tendência espaço-temporal, bem como a correlação entre os 

índices de extremos de precipitação, nas escalas anual e sazonal. 

 A dissertação será organizada na seguinte forma: o primeiro capítulo apresentará uma 

introdução, com a revisão bibliográfica discorrendo brevemente sobre o clima do NEB e a 
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metodologia utilizada; o segundo capítulo fará uma recapitulação, descrevendo os dados e 

discutindo detalhadamente os métodos referentes ao HMM, à homogeneidade e à análise das 

tendências; o terceiro capítulo apresentará os resultados propriamente ditos encontrados nos 

dois estudos; o capítulo 4 discutirá as conclusões. 
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2 DADOS E MÉTODOS 

 Nesse capítulo, são abordadas as metodologias utilizadas na dissertação, referentes aos 

dados e às ferramentas estatísticas. A seção 2.1 trata do banco de dados de precipitação do 

estado do Ceará. A seção 2.2 revisa os processos estocásticos e a cadeia de Markov, bem como 

apresenta o formalismo dos modelos ocultos de Markov e a uma aplicação desta técnica para a 

ocorrência de precipitação diária sobre o NNB. A seção 2.3 discorre sobre as técnicas 

estatísticas usadas na reconstrução das séries de precipitação do estado do Ceará. 

2.1 Banco de dados 

 A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) foi criada em 

1972 pelo governo do estado do Ceará, com o intuito de encontrar soluções para o impacto das 

secas severas que atingiam a região. O instituto é, portanto, um dos mais importantes do Brasil 

no que diz respeito à pesquisa e ao desenvolvimento em meteorologia, recursos hídricos e meio 

ambiente. 

Os dados de precipitação começaram a ser registrados desde a criação da FUNCEME, 

que conta atualmente com um sistema de monitoramento de chuvas com mais de 700 

pluviômetros convencionais, espalhados pelos 184 municípios do estado. A coleta é realizada 

por mais de 500 voluntários que são treinados periodicamente pela FUNCEME (PLANERH, 

2018). Os registros passam por uma recepção de dados que inicia sua operação diariamente às 

1000 UTC (do inglês Coordinated Universal Time) o equivalente às 07h00 do horário de 

Fortaleza, quando a totalização das chuvas acumuladas nas 24 horas precedentes é realizada 

por cada um dos observadores (PLANERH, 2018). As informações são inseridas 

automaticamente em um banco de dados, que são disponibilizados no site da FUNCEME 

(http://www.funceme.br/produtos/script/chuvas/Download_de_series_historicas/DownloadCh

uvasPublico.php). 

Os pluviômetros convencionais formam uma rede de equipamentos padronizados do 

modelo Ville de Paris, que são fabricados em chapa de aço inoxidável (PLANERH, 2018). A 

superfície de captação dos pluviômetros é de 400𝑐𝑚2 com capacidade de acumulação de 

precipitação de 125𝑚𝑚, além de provetas de vidro de 25𝑚𝑚. A fixação do equipamento é feita 

em barrotes de madeira resistentes, de modo que a superfície de capitação fique a uma altura 

de um metro e meio do solo (PLANERH, 2018). A unidade da precipitação é dada em 𝑚𝑚, a 

manutenção da rede de pluviômetros é realizada por técnicos especializados e os pluviômetros 

seguem as recomendações sugeridas pela WMO. 

http://www.funceme.br/produtos/script/chuvas/Download_de_series_historicas/DownloadChuvasPublico.php
http://www.funceme.br/produtos/script/chuvas/Download_de_series_historicas/DownloadChuvasPublico.php
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2.2 Ocorrência de precipitação 

2.2.1 Cadeia de Markov 

 Dentro da teoria das probabilidades, um processo estocástico {𝑋𝑡: 𝑡 ∈ 𝑇} é descrito 

como uma sequência ou família de variáveis aleatórias que representa a evolução de um 

sistema, geralmente com o tempo (ROSS, 2014). Assim, para cada 𝑡 pertencente a um conjunto 

𝑇 existe uma variável aleatória 𝑋𝑡, representando o estado do sistema. O conjunto 𝑇 é chamado 

de conjunto de índices do processo. Os processos estocásticos podem ser classificados como 

discretos ou contínuos. As variáveis discretas são definidas sobre um conjunto enumerável ou 

finito, enquanto as variáveis contínuas são expressas como intervalo ou união de números reais. 

Por exemplo, quando 𝑇 é um conjunto contável, o processo estocástico é considerado um 

processo de tempo discreto. No entanto, se 𝑇 é um intervalo do conjunto real, o processo 

estocástico é considerado um processo de tempo contínuo (ROSS, 2014). 

 O processo markoviano é um processo estocástico caracterizado por um estado futuro 

que depende apenas do estado presente e não sofre nenhuma influência do estado passado 

(ROSS, 2014). A propriedade de Markov ou memória markoviana também são nomes dados a 

esse processo, em homenagem ao matemático russo Andrei Markov. Dessa forma, uma cadeia 

de Markov segue propriedades markovianas se o conjunto das variáveis aleatórias 𝑋𝑡 são 

definidas em um espaço de estados discretos 𝑬. O espaço de estados 𝑬 de um processo 

estocástico é descrito como o conjunto de todos os valores possíveis que as variáveis aleatórias 

𝑋𝑡 podem assumir (ROSS, 2014). Assim, se uma sequência de espaços de estados assume um 

número finito ou contáveis de valores possíveis 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑡 que evoluem no tempo 𝑡, a 

probabilidade condicional geradas na cadeia de Markov é descrita por 

𝑃(𝑋𝑡|𝑋1:𝑡−1) = 𝑃(𝑋𝑡|𝑋𝑡−1) (1) 

onde as probabilidades condicionais são denominadas de probabilidades de transição. 

Geralmente, as probabilidades de transição são dispostas em uma matriz quadrada 𝐾 × 𝐾, dada 

por 

𝐴 = [

𝑎11

𝑎21

⋮

𝑎12 … 𝑎1𝐾

𝑎22 … 𝑎2𝐾

⋮   ⋱   ⋮
𝑎𝐾1 𝑎𝐾2 … 𝑎𝐾𝐾

] (2) 

onde 𝐾 é o número de estados e 𝐴 é a matriz de probabilidade de transição ou matriz de Markov. 

O valor de 𝑎𝑖𝑗 representa a probabilidade de um processo, que está no estado 𝑖, fazer a próxima 

transição para o estado 𝑗 (ROSS, 2014). Uma vez que as probabilidades não admitem valores 
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negativos e o processo deve fazer uma transição para algum estado, então, a matriz de Markov 

assume as seguintes propriedades: 

𝑎𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖, 𝑗 > 0 (3) 

e 

∑ 𝑎𝑖𝑗

𝐾

𝑖 =1

= 1, 𝑗 = 1,2, … , 𝐾 (4) 

2.2.2 Modelo oculto de Markov 

 Na cadeia de Markov, cada estado corresponde a um evento físico observável, sendo 

considerado um modelo limitado para ser aplicado em muitos problemas da vida real 

(RABINER, 1989). O HMM é uma extensão da cadeia de Markov, no qual os estados são 

invisíveis (ocultos) ao observador e a sequência destes estados ocultos é estimado a partir de 

um conjunto de variáveis observadas (visíveis) que, por sua vez, são uma função de 

probabilidade dos estados. Portanto, o HMM realiza processos duplamente estocásticos, 

composto por um processo não observável que se manifesta através de um processo estocástico 

produzido por uma sequência de variáveis observadas. Esse modelo é apropriado para previsões 

que lidam com o reconhecimento de algo desconhecido, com base na sequência de algo 

conhecido (RABINER, 1989).  

 
Figura 1 Diagrama do modelo oculto de Markov 

 A Figura 1 apresenta o diagrama do HMM, onde 𝑆𝑡 indica os estados ocultos, 𝑹𝑡 

representa um conjunto de variáveis observadas e 𝑡 se refere ao tempo. O HMM assume duas 

premissas de independência condicional (ROBERTSON et al., 2004): 

𝑃(𝑆𝑡|𝑆1:𝑡−1) = 𝑃(𝑆𝑡|𝑆𝑡−1) (5) 

e 

𝑃(𝑹𝑡|𝑆1:𝑡, 𝑹1:𝑡−1) = 𝑃(𝑹𝑡|𝑆𝑡) (6) 

 A primeira suposição, dada pela equação (5), designa que os estados ocultos (𝑆1:𝑇) 

seguem processos de Markov de primeira ordem, onde o estado futuro depende apenas do 

estado presente e independe do estado passado (ROBERTSON et al., 2004; ROSS, 2014). Aqui, 
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a matriz de probabilidade de transição (𝐴𝐾×𝐾) entre os estados ocultos é gerada, e é invariante 

no tempo, como descrita na seção 2.2.1. A segunda suposição, dada pela equação (6), pressupõe 

que as sequências das variáveis observadas 𝑹1:𝑇 são geradas por processos de primeira ordem 

dos estados ocultos 𝑆1:𝑇, tal que 𝑹1:𝑇 está condicionada ao estado 𝑆𝑡, no tempo 𝑡, e independe 

de qualquer outra variável do modelo (ROBERTSON et al., 2004; ROSS, 2014). Neste caso, a 

matriz de probabilidade de emissão (𝐵𝐾×𝑀) informa a probabilidade condicional da variável 

observada 𝑹1:𝑇 ser emitida pelo estado 𝑆𝑡. Assim, a matriz de probabilidade de emissão é  

𝐵 = [

𝑏11

𝑏21

⋮

𝑏12 … 𝑏1𝑀

𝑏22 … 𝑏2𝑀

⋮   ⋱   ⋮
𝑏𝐾1 𝑏𝐾2 … 𝑏𝐾𝑀

] (7) 

onde 𝑀 é o número de símbolos da variável observada e 𝐾 é o número de estados ocultos. O 

HMM ainda é composto por um terceiro parâmetro, chamada de distribuição de probabilidade 

a priori (𝜋) ou distribuição de probabilidade inicial. O 𝜋 é a probabilidade do sistema no 

instante de tempo inicial começar no estado 𝑖 (JURAFSKY e MARTIN, 2019). Alguns estados 

podem ter probabilidade a priori nula, de modo que não podem ser estados iniciais. Além do 

mais, a soma de todas as probabilidades iniciais é igual a 1. Portanto, 𝜋 é escrito matricial como 

𝜋 = [𝜋1 𝜋2 … 𝜋𝑁] (8) 

 O HMM é caracterizado por três problemas fundamentais que foram introduzidos na 

década de 60 por Jack Ferguson e adotado por RABINER (1989) no seu influente tutorial 

(JURAFSKY e MARTIN, 2019). Então, para um HMM 𝜆 =  (𝐴, 𝐵, 𝜋), tem-se que 

1. o primeiro problema fundamental determina a probabilidade de gerar a sequência de 

observações 𝑂, ou seja, calcula a probabilidade condicional  𝑃(𝑂 | 𝜆). Cada observação 

da sequência 𝑂 = {𝑂1, 𝑂2, … , 𝑂𝑁} corresponde a um símbolo de 𝑹1:𝑇, onde 𝑁 é o 

número de observações da sequência;  

2. no segundo problema fundamental, a sequência dos estados ocultos 𝑆 é determinada 

quando a distribuição de probabilidade conjunta da sequência observada 𝑂 e dos estados 

𝑆 forem máximas; em outras palavras, quando 𝑃(𝑆, 𝑂 | 𝜆) for máxima. Neste problema, 

é gerada a sequência mais provável dos estados ocultos; 

3.  o terceiro problema fundamental estima os parâmetros de 𝜆 =  (𝐴, 𝐵, 𝜋), tal que 

𝑃(𝑂 | 𝜆) e 𝑃(𝑆, 𝑂 | 𝜆) sejam maximizadas.  

 Para solucionar estes problemas são utilizados algoritmos específicos. O problema 1 é 

resolvido com o algoritmo de Forward, o qual é um tipo de algoritmo de programação dinâmica 

que armazena os valores intermediários em uma tabela à medida que aumenta a probabilidade 
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da sequência observada (RABINER, 1989; JURAFSKY e MARTIN, 2019). O algoritmo de 

Forward calcula a probabilidade de observação, somando as probabilidades de todos os 

caminhos de estado ocultos possíveis que poderiam gerar a sequência de observações. O 

algoritmo executa isto de forma eficiente, cruzando implicitamente cada um desses caminhos 

em uma única treliça de forward (ou treliça de programação dinâmica). O algoritmo de Viterbi 

soluciona o segundo problema fundamental, sendo o algoritmo de decodificação mais comum 

utilizado no HMM (RABINER, 1989; JURAFSKY e MARTIN, 2019). O algoritmo de Viterbi 

usa também uma treliça de programação dinâmica, gerando a sequência mais provável de 

estados ocultos. De acordo com FORNEY (1973), o algoritmo de Viterbi é uma solução ótima 

e recursiva, para o problema de estimativa da sequência de estados de um processo de Markov, 

com estado finito no tempo discreto. Para o problema 3, o algoritmo geralmente utilizado para 

o treinamento do HMM é o Forward-Backward, cujo Expectation-Maximization (EM) é um 

caso especial (RABINER, 1989; JURAFSKY e MARTIN, 2019). O algoritmo EM computa os 

parâmetros do modelo, calculando uma estimativa inicial para as probabilidades e utilizando 

estas probabilidades iniciais para computar estimativas melhores, até que atinjam a máxima 

verossimilhança. 

2.2.3 Ocorrência de precipitação 

 O HMM foi utilizado para modelar a ocorrência e a intensidade de precipitação da RMF 

durante a estação chuvosa de 1975 a 2013. Para isto, quatro pluviômetros da FUNCEME 

localizados nesta região foram selecionados, tais quais São Luís do Curu (1), São Gonçalo do 

Amarante (2), Maracanaú (3) e Pacajus (4) (Figura 2). Os meses de fevereiro, março, abril e 

maio (FMAM) foram escolhidos como a estação chuvosa da RMF, devido ao ciclo sazonal de 

precipitação acumulada mensal exibir aproximadamente 76,6% da precipitação nesses meses 

(Figura 3). A probabilidade de ocorrência de precipitação e a intensidade média de dias 

chuvosos são mostradas nas Figuras 2a e 2b, respectivamente. A precipitação média acumulada 

mensal das cidades (estações) de São Luís do Curu (1), São Gonçalo do Amarante (2), 

Maracanaú (3) e Pacajus (4) na estação chuvosa é de cerca de 725,4𝑚𝑚, 770,0𝑚𝑚, 685,4𝑚𝑚 

e 888,7𝑚𝑚, respectivamente. 

 O HMM adotado por HUGHES e GUTTORP (1994) e a abordagem utilizada por 

ROBERTSON et al. (2004; 2006),  PAL et al. (2014) e SILVA et al. (2020) foram empregados 

nesse trabalho, para estimar os estados ocultos associados à ocorrência e intensidade da 

precipitação em escala diária. Aqui, o 𝑹𝑡 é um vetor aleatório multivariado de ocorrência de 

precipitação para uma rede de quatro estações pluviométricas, 𝑡 se refere ao tempo em dias e 
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𝑆𝑡 indica os estados ocultos de chuva (Figura 1). A ocorrência diária de precipitação em cada 

estação foi modelada usando uma função delta, tal que 

𝑹1:𝑡 = {
0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑣𝑎
1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑣𝑎

 (9) 

 Os dados ausentes foram tratados de acordo com a WMO (WMO, 2011). O pacote 

depmixS4 do software R foi utilizado para estimar os parâmetros do modelo, que foram 

calculados pelo algoritmo EM através da interação da máxima verossimilhança, a partir dos 

dados observados e dos estados fornecidos (VISSER e SPEEKENBRINK, 2010). O Critério de 

Informação Bayesiano (do inglês Bayesian Information Criterion - BIC) (SCHWARZ, 1978) 

foi aplicado para validar o ajuste do HMM em relação ao número de estados 𝐾 = 2, 3, . . . , 10. 

O BIC é uma medida de probabilidade penalizada, obtida através de modelos com número 

crescente de estados (PAL et al., 2015). O BIC é utilizado para comparar um conjunto de 

modelos que podem diferir no número de parâmetros. Diferentes modelos implicam em 

diferentes valores de estados ocultos e isto se faz necessário para encontrar o HMM que melhor 

representa a ocorrência de precipitação da RMF. O número de estados ocultos escolhido é 

aquele em que o modelo tem o menor valor de BIC. Assim, a partir do número de estado 

encontrado, a sequência diária mais provável de estados ocultos de chuva foi gerada com o 

algoritmo de Viterbi. 

 

Figura 2 (a) Probabilidade de ocorrência de precipitação e (b) a intensidade média (𝑚𝑚) dos 

dias chuvosos, e (c) Região Metropolitana de Fortaleza - CE, durante FMAM de 1975 a 2013 
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 Dados de reanálise foram usados para estudar os padrões atmosféricos de larga escala 

associados aos estados ocultos. As reanálises usadas foram a do Centro Nacional de Previsão 

Ambiental/Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica (do inglês National Centers for 

Enironmental Prediction/National Center for Atmospheric Research – NCEP/NCAR) (versão 

1) (KALNAY et al., 1996) e da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (do inglês 

National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) - radiação de onda longa de saída 

interpolada (LIEBMANN e SMITH, 1996). Além disso, a Versão 5 da Temperatura da 

Superfície do Mar Reconstruída Estendida (do inglês Extended Reconstructed Sea Surface 

Temperature - ERSST) (HUANG et al., 2017) foi utilizada para construir compósitos de 

anomalia da temperatura da superfície do mar (TSM). Estes dados estão disponíveis em 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/.  As variáveis analisadas foram a velocidade do vento em 

925ℎ𝑃𝑎 (uv925 - 𝑚𝑠−1), a pressão ao nível médio do mar (PNM - ℎ𝑃𝑎), a altura geopotencial 

em 500ℎ𝑃𝑎 (Z500 - 𝑑𝑚), a velocidade vertical ômega (𝜔 - ℎ𝑃𝑎−1), a radiação de onda longa 

de saída (ROL - 𝑊𝑚−2) e a temperatura da superfície do mar (TSM - °𝐶).  

 
Figura 3 Ciclo sazonal da precipitação acumulada mensal (𝑚𝑚) da RMF de 1975 a 2013 

 Neste segmento, o coeficiente de correlação de Pearson foi usado para encontrar padrões 

de teleconexão que podem influenciar a ocorrência de precipitação na RMF. A correlação de 

Pearson (𝑟) é um teste estatístico que mede a magnitude e a direção de uma relação linear entre 

duas variáveis 𝑥 e 𝑦, e é definido pelo coeficiente (SPIEGEL, 1998) 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/
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𝑟 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

2 ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

2 (10) 

Quando 𝑟 = 1 significa que a correlação entre 𝑥 e 𝑦 é perfeita e positiva. Se 𝑟 = −1 a 

correlação entre 𝑥 e 𝑦 é perfeita e negativa. Por outro lado, quando 𝑟 = 0 a dependência entre 

𝑥 e 𝑦 é não linear, ou seja, as variáveis não dependem linearmente uma da outra. Assim, o 

coeficiente de correção de Pearson foi computado entre a frequência dos estados ocultos e as 

anomalias dos campos atmosféricos, como também entre a frequência dos estados ocultos e as 

anomalias das variáveis oceânicas. 

2.3 Reconstrução das séries de precipitação 

2.3.1 Preenchimento de falha 

 Os valores ausentes são inevitáveis nas bases de dados climáticos e são causados pela 

carência temporária de observadores, falha de equipamentos, calibração não frequente de 

sensores, entre outros (KASHANI e DINPASHOH, 2012). Portanto, o preenchimento de falha 

desempenha um papel importante na solução desse problema. De acordo com KANDA et al. 

(2018), a estimativa dos valores ausentes é a primeira etapa dos estudos climatológicos, 

hidrológicos e ambientais. A segunda etapa é a realização do processo de controle de qualidade, 

que visa identificar valores errôneos e questionáveis no banco de dados. A maioria desses erros 

se devem a valores espúrios excepcionalmente altos ou baixos, bem como à inclusão de zeros 

falsos (VINEY e BATES, 2004; VICENTE-SERRANO et al., 2010; DOMONKOS, 2015). 

Portanto, os preenchimentos dos dados ausentes e o posterior controle de qualidade foram 

realizados nesta parte do trabalho, antes da análise de homogeneidade e tendência. 

 Inicialmente, foi usado um total de 784 estações pluviométricas no período de 1973 a 

2018 e foi feito um levantamento em todas as estações para excluir aquelas que estavam fora 

da fronteira do estado do Ceará ou que não possuíam dados neste período. As estações 

pluviométricas com menos de seis anos de dados completos foram excluídas, restando um total 

de 523 estações. Além disso, como apenas três estações possuíam dados em 1973, este ano foi 

excluído da análise. As estações com dados de 1974 a 2018 e com menos de 5% de dados 

ausentes foram usadas como critérios para selecionar as estações-alvo. As outras estações foram 

definidas como estações vizinhas e utilizadas para o preenchimento de falhas e para o processo 

de controle de qualidade das estações-alvo. Ao final, foram selecionadas 84 estações-alvo para 

análise de homogeneidade e tendência, e 439 pluviômetros como estações vizinhas (Figura 4). 

As informações sobre a localização das estações-alvo estão no APÊNDICE A. 
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 A distância limite entre as estações-alvo e as estações vizinhas, denominada de raio de 

influência, foi fixada em 50 km. O raio de influência foi escolhido com base na densidade das 

estações e na correlação média entre pares de observatórios, tendo em vista que os dados das 

estações vizinhas estavam com pelo menos 30% completos e coincidentes com a estação alvo. 

A densidade de estações neste raio de influência variou de 3 a 23 estações vizinhas por estação 

alvo. XIA et al. (1999) sugerem que um máximo de cinco estações meteorológicas mais 

próximas resulta em uma estimativa melhor dos dados ausentes. Portanto, seguindo as 

considerações acima, uma densidade de no mínimo 3 e de no máximo 5 estações vizinhas por 

estação alvo foi escolhida para o preenchimento de falhas.  

 
Figura 4 (a) Mapa de altitude (𝑚) do estado do Ceará e (b) localização dos pluviômetros e 

estações vizinhas (pontos vermelhos) na área de estudo. Os números das estações alvo também 

são mostrados em ambos os mapas 

 A precipitação anual acumulada do Ceará varia de 540𝑚𝑚 a 1668𝑚𝑚 durante o período 

de estudo (Figura 5a). A estação chuvosa foi definida de janeiro a junho de cada ano, que 

apresenta uma alta densidade de chuvas com uma variação na precipitação de 470𝑚𝑚 a 

1529𝑚𝑚 (Figura 5b). Por outro lado, a estação seca foi definida de julho a dezembro de cada 

ano, devido à baixa densidade de chuvas acumuladas nesses meses. A Figura 4c mostra que a 

precipitação na estação seca varia de 33𝑚𝑚 a 300𝑚𝑚. HÄNSEL et al. (2016) usa a mesma 

definição para as estações chuvosa e seca no setor norte do NEB. Uma análise conjunta de 

mapas de altitude (Figura 4a) e precipitação cumulativa (Figura 5) mostram que os maiores 

acumulados de precipitação são verificados na região centro-norte e nas áreas montanhosas do 

estado.  
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Figura 5 Mapa da precipitação acumulada no estado do Ceará para o período anual (a), estação 

chuvosa (b) e estação seca (c) de 1974 a 2018. Os números correspondem às estações-alvo 

 Os seguintes métodos de preenchimento de falhas foram usados para estimar os dados 

ausentes: média aritmética simples (do inglês Simple Arithmetic Average - SAA), ponderação 

de distância inversa (do inglês Inverse Distance Weighting - IDW), método de razão normal 

(do inglês Normal Ratio Method - NRM), melhor estimador único (do inglês Single Best 

Estimator - SBE), regressão múltipla usando o critério de menor desvio absoluto (do inglês 

Multiple Regression using the least absolute deviation criterion  - MRE) e método da estação 

mais próxima (do inglês Closest Station Method - CSM). Adicionalmente, os métodos NRM e 

MRE foram usados no preenchimento de falhas na escala sazonal e renomeados de NRMS e de 

MRES, respectivamente. Neste processo, os parâmetros foram calculados separadamente para 

a estação chuvosa e para a estação seca. Por exemplo, para uma série temporal de precipitação, 

se o dia com falha ocorreu durante a estação chuvosa, então os parâmetros referentes a esta 

estação foram utilizados para estimar o dado ausente. Caso contrário, se o dia com falha 

aconteceu durante o período seco, então os parâmetros correspondentes a este período foram 

usados para estimar o valor ausente. Neste trabalho, foi levantada a hipótese de que a estimativa 

do valor ausente pode ser melhorada se a sazonalidade climática da série temporal for levada 

em consideração. Esta análise é possível, devido aos métodos NRM e MRE precisarem de todos 

os valores de precipitação disponíveis e coincidentes, entre cada estação-alvo e as vizinhas 

correspondentes. Nas demais técnicas de preenchimento, os coeficientes são calculados 

referente ao dia com falha, ou seja, os parâmetros são estimados dia a dia. 

 No SAA, o valor ausente é calculado usando a média aritmética dos dados das estações 

vizinhas entorno da estação alvo (XIA et al.; 1999), através da fórmula 

𝑉0 = ∑
𝑉𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

 (11) 
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onde 𝑉0 é o valor estimado dos dados perdidos da estação alvo, 𝑉𝑖 são os valores da mesma 

variável nas 𝑖-ésimas estações vizinhas e 𝑛 é o número de estações meteorológicas mais 

próximas consideradas para a média. 

 Os dados ausentes (𝑉0) foram estimados no IDW usando a seguinte expressão (XIA et 

al., 1999): 

𝑉0 =
∑

𝑉𝑖

𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

∑
1
𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

 (12) 

onde 𝑉𝑖  são os dados observacionais da 𝑖-ésima estação meteorológica mais próxima, e 𝑑𝑖 é a 

distância entre a estação alvo e a 𝑖-ésima estação circundante. 

 Os dados estimados (𝑉0) são considerados como uma combinação de variáveis com 

pesos diferentes no NRM (XIA et al., 1999). Então, os valores de 𝑉0 são estimados através de 

𝑉0 =
∑ 𝑊𝑖𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1

 (13) 

onde 𝑉𝑖 e 𝑊𝑖 representam o valor da precipitação e o peso, para 𝑖-ésima estação vizinha mais 

próxima, respectivamente. A estimativa dos pesos para as estações vizinhas é calculada usando 

𝑊𝑖 = 𝑟𝑖
2 (

𝑛𝑖 − 2

1 − 𝑟𝑖
2) (14) 

onde 𝑟𝑖 é o coeficiente de correlação entre a estação alvo e a 𝑖-ésima estação circundante e 𝑛𝑖 é 

o número de pontos usados para obter o coeficiente de correlação. 

 Os valores ausentes no método SBE são estimados a partir do valor correspondente das 

estações vizinhas, quando estas apresentam correlação máxima e positiva com a estação alvo 

(XIA et al., 1999). Os dados faltantes de precipitação são estimados no método CSM usando 

os valores correspondentes da estação vizinha mais próxima.  

 Por fim, os dados ausentes (𝑉0) são computados no MRE como 

𝑉0 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

 (15) 

onde 𝑉𝑖 é o valor da 𝑖-ésima estação meteorológica e 𝑎0, 𝑎1, . . . , 𝑎𝑛 são os coeficientes de 

regressão. 

 Para analisar o preenchimento de falhas, foram geradas 25 séries sintéticas para cada 

uma das 84 estações-alvo, resultando num total de 2100 séries sintéticas. A construção das 

séries sintéticas foi realizada a partir das 84 séries originais, tomando seus valores para o 

período de 1974 a 2004, removendo o ano de 1978. Neste período, nenhuma estação-alvo 

apresentou dados ausentes. Assim, o equivalente a 5% de dados faltantes foi inserido de forma 
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aleatória nas 2100 séries sintéticas e, em seguida, foram preenchidos utilizando a metodologia 

descrita acima. Como critério de desempenho dos métodos de preenchimento de falhas foi 

utilizado o erro médio absoluto (do inglês Mean Absolute Error - MAE), pois é menos sensível 

a valores extremos (FOX, 1981; XIA et al., 1999; KANDA et al., 2018). O MAE é calculado 

pela equação 

𝑀𝐴𝐸 = ∑
|𝑉𝑜𝑏𝑠𝑖

− 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑖
|

𝑛

𝑛

𝑖=1
 (16) 

onde 𝑉𝑜𝑏𝑠𝑖
, 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑖

 e 𝑛 correspondem à precipitação observada, à precipitação estimada e ao 

número de dados ausentes, respectivamente. O método com o menor valor de MAE foi o 

escolhido para reconstruir as 84 séries de precipitação do estado Ceará. 

2.3.2 Controle de qualidade 

 A comparação de valores diários entre observatórios vizinhos é a melhor abordagem 

para detectar possíveis erros nas séries de precipitação, conforme sugerido por VICENTE-

SERRANO et al. (2010). Seguindo esta recomendação, uma série de percentis foi criada para 

cada série reconstruída de precipitação, convertendo valores zero em percentis zero e 

substituindo os outros valores de precipitação por seus percentis correspondentes. Nesta etapa, 

a seleção das estações vizinhas foi a mesma abordagem descrita na seção anterior. A 

metodologia aplicada se baseou na diferença entre a série de percentil da estação-alvo (𝑃𝑎𝑙𝑣𝑜𝑖
) 

e a média das séries de percentis das estações vizinhas (�̅�𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠𝑖
), ou seja, 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑎𝑙𝑣𝑜𝑖
− �̅�𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠𝑖

 (17) 

Assim, os seguintes critérios foram adotados para o controle dos valores extremos:  

Caso 1: quando os valores da série de percentil da estação-alvo forem 𝑃𝑎𝑙𝑣𝑜𝑖
= 0°, o 

valor da estação-alvo será substituído pelo valor da estação vizinha mais 

próxima se a diferença 𝑃𝑖 > 50°; 

Caso 2: quando os valores da série de percentil da estação-alvo forem 𝑃𝑎𝑙𝑣𝑜𝑖
= 99°, 

o valor da estação-alvo será substituído pelo o da estação vizinha mais 

próxima se 

{
𝑃𝑖 > 70°,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑣𝑜𝑠𝑎
𝑃𝑖 > 60°,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎        

 

Caso 3: quando os valores da série de percentil da estação-alvo forem 0° < 𝑃𝑎𝑙𝑣𝑜𝑖
<

99°, o valor da estação-alvo será substituído pelo o da estação vizinha mais 

próxima se 
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{
𝑃𝑖 > 80°,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑣𝑜𝑠𝑎
𝑃𝑖 > 70°,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎        

 

 Para verificar se a distribuição de probabilidade dos valores extremos de precipitação 

da estação-alvo foi afetada pelo processo de controle de qualidade, foram utilizados os 

coeficientes-𝐿 de assimetria e curtose da série de duração parcial (do inglês Partial Duration 

Series - PDS). As medidas de assimetria indicam o grau de assimetria de uma distribuição de 

frequências, enquanto o valor de curtose aponta o grau de achatamento (VICENTE-SERRANO 

et al., 2010). As PDS são séries constituídas por valores extremos que excedem um valor limite 

pré-determinado. As PDS foram calculadas para cada série e seus correspondentes valores de 

coeficientes-𝐿 de assimetria e curtose, e realizada a comparação destas medidas antes e depois 

do processo de controle de qualidade. Portanto, para uma série de precipitação 𝑋 =

{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑖−1 , 𝑥𝑖}, a série de PDS correspondente é descrita por 𝑌 = {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑖−1, 𝑦𝑛}, tais 

que os valores diários são (VICENTE-SERRANO et al. 2010) 

𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥0 ∀ 𝑥𝑖 > 𝑥0 (18) 

onde o valor limite pré-determinado é 𝑥0 e 𝑥𝑖 é o valor de precipitação do 𝑖-ésimo dia. Os 

valores de 𝑥0 escolhidos foram aqueles com os percentis 90°, 95° e 99°. Os coeficientes-𝐿 de 

assimetria e curtose foram calculados a partir do pacote moments do software R. A formulação 

dos coeficientes-𝐿 de assimetria (𝛾1) e curtose (𝛾2) são descritos por 

𝛾1 =

1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)3𝑛
𝑖=1

(
1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 )

3 2⁄
 (19) 

e 

𝛾2 =

1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)4𝑛
𝑖=1

(
1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 )

2 (20) 

onde 𝑥𝑖, �̅� e 𝑛 correspondem as observações no 𝑖-ésimo dia, a média e o número de observações 

da série de PDS, respectivamente. 

2.3.3 Homogeneidade 

 A avaliação da homogeneidade das séries de precipitação foi realizada através do Teste 

de Homogeneidade Normal Padrão (do inglês Standard Normal Homogeneity Test - SNHT) 

para uma única quebra (ALEXANDERSSON, 1986), o teste de Buishand (BUISHAND, 1982), 

o teste de Pettitt (PETTITT, 1979), e o teste de razão de Von Neumann (VON NEUMANN, 

1941). Estes testes estatísticos são tradicionais na análise da homogeneidade em séries mensais 

e anuais (HÄNSEL et al., 2016). Os quatro métodos estão sob as seguintes hipóteses 
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𝐻0: os valores da variável são independentes e identicamente distribuídos 

𝐻𝑎: existe uma quebra na série temporal 

A hipótese nula (𝐻0) considera que os valores anuais das séries de precipitação são 

independentes e com distribuição idêntica, ou seja, a série temporal é homogênea. A hipótese 

alternativa (𝐻𝑎) considera que existe uma quebra de homogeneidade na série temporal de 

precipitação, indicando uma data ou apenas uma quebra, dependendo do teste utilizado. Quando 

ocorre uma quebra existe uma mudança na série, mas o ano de quebra pode diferir em alguns 

anos. HÄNSEL et al. (2016) afirmaram que os testes nem sempre identificam os anos de 

interrupção corretamente, sugerindo que as quebras que diferem apenas na faixa de 1 a 4 anos 

devem ser agrupadas. 

 Os testes de Pettitt e Buishand, e o SNHT, assumem que ocorre uma mudança gradual 

na média, sob a hipótese alternativa 𝐻𝑎. Estes testes são conhecidos na literatura como location-

specific, porque podem identificar o ano de quebra da série temporal (WIJNGAARD et al., 

2003). Os testes de Pettitt e Buishand são mais precisos na localização de um ano de quebra no 

meio da série temporal (HAWKINS, 1977), enquanto o SNHT detecta melhor as quebras no 

início e no final da série (MARTÍNEZ et al., 2009). O SNHT e o teste de Buishand são mais 

sensíveis a valores extremos (outliers) do que o teste de Pettitt, uma vez que os primeiros testes 

pressupõem que os valores são normalmente distribuídos, enquanto o último é baseado nas 

classificações dos elementos da série. O teste de Von Neumann assume, sob a hipótese 

alternativa 𝐻𝑎, que a série não é distribuída aleatoriamente e não recebe informações sobre o 

ano de quebra (WIJNGAARD et al., 2003).  

 O SNHT compara a média dos primeiros 𝑘 anos do registro com a dos últimos 𝑛 −

𝑘 anos e o teste é descrito pela estatística 𝑇𝑚𝑎𝑥(𝑘)  (ALEXANDERSSON, 1986), ou seja, 

𝑇𝑚𝑎𝑥(𝑘) = max
1≤𝑘<𝑛

{𝑘𝑧1̅
2 + (𝑛 − 𝑘)𝑧2̅

2} , 𝑘 = 1, 2, 3, … , 𝑛 (21) 

onde 𝑧1̅e 𝑧2̅são a média da série antes do deslocamento k e a média da série de 𝑘 +  1 para 𝑛, 

respectivamente. O 𝑇𝑚𝑎𝑥(𝑘) atinge um máximo próximo ao ano 𝑘, quando é mais provável que 

seja o ano da quebra. 

 No teste de Buishand para homogeneidade (BUISHAND, 1982), as somas parciais 

ajustadas são definidas por 

𝑆0
∗ = 0, 𝑆𝑘

∗ = ∑(𝑌𝑖 −  �̅�)

𝑘

𝑖=1

, 𝑘 = 1, 2, 3, … , 𝑛 (22) 



40 
 

 Aqui, 𝑌𝑖 = 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛 é a série anual e �̅� é a média desses valores. Quando 𝑘 = 𝑛 e 

𝑆𝑛
∗ = 0 e a série é homogênea, então 𝑆𝑘

∗ irá flutuar em torno de zero, e não há um padrão 

sistemático nos desvios de 𝑌𝑖 em relação a �̅�. Sempre que uma quebra é encontrada no ano 𝑘, 

𝑆𝑘
∗ atinge também um máximo ou mínimo em 𝑘. 

 O teste de Pettitt é uma abordagem não paramétrica, de modo que as estatísticas são 

inicialmente calculadas por (PETTITT, 1979) 

𝑈𝑘 = 2 ∑ 𝑟𝑖 − 𝑘(𝑛 + 1)

𝑘

𝑖=1

, 𝑘 = 1, 2, 3, … , 𝑛 (23) 

onde a classificação é dada por 𝑟𝑖 = 𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑛 e 𝑛 é o número de elementos na série. A 

classificação é dada por ordem crescente 𝑟𝑖, onde 𝑟1 é o primeiro elemento, 𝑟2 é o segundo 

elemento e assim por diante, e 𝑟𝑛 é o último elemento da série. Se uma quebra ocorre no ano 𝑡, 

a estatística do teste de Pettitt é calculada por 

𝑈𝑡 = max
1≤𝑘<𝑛

|𝑈𝑘|, 𝑘 = 1, 2, 3, … , 𝑛 (24) 

 No teste de razão de Von Neumann (VON NEUMANN, 1941), as estatísticas 𝑁 são 

calculadas como a razão da diferença média quadrada sucessiva para a variância, isto é, 

𝑁 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖+1)2

𝑛−1

𝑖=1

∑(𝑌𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

⁄  (25) 

 Os quatro testes foram aplicados em um conjunto de variáveis na escala de tempo anual 

e sazonal (estações chuvosa e seca), conforme sugerido por HÄNSEL et al. (2016). A Tabela 1 

descreve o conjunto de onze índices de extremos calculados a partir das séries diárias de 

precipitação, onde sete estão baseados em dias chuvosos e quatro estão relacionados a dias 

secos. Os índices extremos utilizados são provenientes da WMO (WMO; KLEIN TANK et al., 

2009) e do European Climate Assessment and Dataset (ECA & D, 2013). Esses índices de 

extremos de precipitação foram criados para obter uma perspectiva uniforme sobre as mudanças 

observadas no clima e nos extremos climáticos. Os índices descrevem características 

particulares dos extremos, incluindo frequência, amplitude e persistência (WMO; KLEIN 

TANK et al., 2009). Segundo estes autores, os índices de contagem de dias baseados em limites 

absolutos são menos adequados para comparações espaciais de extremos do que aqueles 

baseados em limites percentuais. Os índices baseados em limiares percentuais são expressões 

de anomalias relativas ao clima local, de modo que permitem comparações espaciais, porque 

mostram a mesma parte da distribuição de probabilidade de precipitação em cada local. Por 

outro lado, os índices relacionados aos limites absolutos podem mostrar partes muito diferentes 
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das distribuições de precipitação. Além do mais, os índices baseados em limites percentuais são 

menos adequados para comparações de impacto direto no clima, mas podem fornecer 

informações indiretas úteis relevantes para estudos de impacto e adaptação (WMO; KLEIN 

TANK et al., 2009). Por sua vez, os índices com limites fixos podem estar relacionados aos 

impactos observados, em particular se os limites se referem a valores de significância física, 

hidrológica ou biológica. 

Tabela 1. Descrição dos índices de precipitação baseados em dias chuvosos e secos. 

ID Nome do índice  Definição do índice Unidade 

Índices baseados em dias chuvosos 

RR Precipitação total Soma dos totais diários de precipitação 

 

𝑚𝑚 

RX Máxima precipitação total Valor máximo dos totais diários de 

precipitação por ano 

𝑚𝑚 

R20 Número de dias de precipitação 

muito forte I 

Contagem de dias com chuva ≥  20𝑚𝑚 𝑑𝑖𝑎 

R30 Número de dias de precipitação 

muito forte II 

Contagem de dias com chuva ≥  30𝑚𝑚 𝑑𝑖𝑎 

R50 Número de dias de precipitação 

muito forte III 

Contagem de dias com chuva ≥  50𝑚𝑚 𝑑𝑖𝑎 

N95 Dias muito chuvosos Contagem de dias com precipitação ≥

95° percentil 

% 

N99 Dias extremamente chuvosos Contagem de dias com precipitação ≥

99° percentil 

% 

Índices relacionados a dias secos 

DD Dias secos Contagem de dias com precipitação <

1𝑚𝑚 

𝑑𝑖𝑎 

LRD Dias de pouca chuva Contagem de dias com precipitação <

3𝑚𝑚 

𝑑𝑖𝑎 

DP Períodos secos Duração média dos períodos de seca 

(sequência de DD) 

𝑑𝑖𝑎 

DPX Períodos de seca mais longos Duração máxima dos períodos de seca 𝑑𝑖𝑎 

 A abordagem adotada por WIJNGAARD et al. (2003) foi empregada para a análise da 

homogeneidade das séries temporais de precipitação, classificando-as de acordo com o número 

de testes que rejeitam a hipótese nula 𝐻0 para um nível de significância de 1%. Portanto, os 

quatro testes foram categorizados em três classes, ou seja, útil (U), duvidoso (D) e suspeito (S), 

expressas a seguir: 
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Classe U: nenhum ou um teste rejeita a hipótese nula 𝐻0 com nível de significância de 

1%. Isso implica que não há indícios de não-homogeneidade e a série parece ser 

suficientemente homogênea para avaliações de tendências climáticas; 

Classe D: dois testes rejeitam a hipótese nula 𝐻0 com nível de significância de 1%. Isso 

implica que existem indícios de não-homogeneidade e a análise de tendência deve ser 

considerada muito cuidadosamente e criticamente; 

Classe S: três ou quatro testes rejeitam a hipótese nula 𝐻0 com nível de significância de 

1%. Isso implica que o sinal de não-homogeneidade está presente, excedendo o nível do 

desvio padrão interanual da série. A análise de tendência não deve ser usada. 

 Com o objetivo de integrar a homogeneidade com a análise de tendência, para 

compreender as mudanças nos índices climáticos, foram combinados os resultados da 

homogeneidade e a avaliação da utilidade das séries de precipitação, o que é semelhante à 

abordagem aplicada por HÄNSEL et al. (2016). No processo de avaliação de utilidade das séries 

temporais de precipitação foram definidas quais series serão submetidas a análise de tendência. 

Então, os seguintes critérios foram utilizados na avaliação de utilidade: 

Classe 1-útil (1U): quando pelo menos nove das onze variáveis foram classificadas 

como U na análise de homogeneidade; 

Classe 1-duvidosa (1D): quando no mínimo seis e no máximo oito índices foram 

classificados como U na análise de homogeneidade; 

Classe 1-suspeita (1S): quando menos de seis variáveis foram classificadas como U na 

análise de homogeneidade. 

2.3.4 Tendência 

 Nesta parte do estudo, a análise de tendência dos índices estremos de precipitação foi 

executada usando o teste Mann-Kendall (KENDALL, 1975) e o estimador de inclinação de Sen 

(SEN, 1968) para a escala de tempo anual e para as estações chuvosa e seca. O teste sequencial 

e não-paramétrico de Mann-Kendall detecta a existência de tendência em séries temporais e 

está sob as seguintes hipóteses: 

𝐻0: as observações das variáveis são independentes e identicamente distribuídas 

𝐻𝑎: as observações das varáveis possuem tendência monotônica no tempo  

A estatística Mann-Kendall (KENDALL, 1975) é dada por 
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𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)

𝑛

𝑗=𝑘+1

𝑛−1

𝑘=1

 (26) 

com 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥) = {
   1 𝑥 > 0
   0 𝑥 = 0
−1 𝑥 < 0

 (27) 

onde 𝑛 é o comprimento da série, 𝑥𝑘 e 𝑥𝑗 são as observações com 𝑘 = 1,2, … , 𝑛 − 1 e 𝑗 =

2,3, … , 𝑛, respectivamente. Para um nível de significância de 5%, se 𝑆 for um número positivo, 

a série mostra uma tendência crescente, no entanto, se 𝑆 for um número negativo, a série exibe 

uma tendência decrescente. 

 O estimador de inclinação de Sen é usado para calcular a magnitude da inclinação de 

uma tendência (ou seja, a mudança da taxa linear) e a interceptação correspondente para séries 

temporais univariadas. Portanto, a tendência é assumida como 𝑌(𝑡)  =  𝑄𝑡 +  𝐵. O conjunto 

de inclinações lineares no estimador de inclinação de Sen (SEN, 1968) é calculado da seguinte 

forma: 

𝑄𝑖 =
𝑥𝑗  −  𝑥𝑘

𝑗 −  𝑘
, 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑁, 𝑗 > 𝑘 (28) 

onde 𝑥𝑗 e 𝑥𝑘 são considerados como valores anuais das variáveis no tempo 𝑗 e 𝑘 (𝑗 > 𝑖), 

respectivamente. As estimativas de inclinação são possíveis quando 𝑛 valores estão disponíveis 

no conjunto de dados, tais que 𝑁 = 𝑛(𝑛 − 1)/2 . Os valores 𝑁 de 𝑄𝑖 são classificados do menor 

para o maior e a mediana do estimador de inclinação de Sen é calculada como 

𝑄𝑚𝑒𝑑 = {

𝑄(𝑁+1)/2                     𝑠𝑒 𝑁 𝑓𝑜𝑟 í𝑚𝑝𝑎𝑟    
𝑄𝑁/2 + 𝑄(𝑁+2)/2

2
      𝑠𝑒 𝑁 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟         

 (29) 

Um valor positivo de 𝑄𝑚𝑒𝑑 indica uma tendência de aumento na série temporal, enquanto um 

valor negativo de 𝑄𝑚𝑒𝑑 indica uma tendência de diminuição na série temporal. A inclinação 

𝑄𝑚𝑒𝑑 é estatisticamente diferente de zero se os limites inferior e superior do intervalo de 

confiança, 𝑄𝑚𝑖𝑛 e 𝑄𝑚𝑎𝑥, tiverem sinais semelhantes. Assim, o intervalo de confiança (𝐶𝛼) para 

a inclinação no tempo é calculado (com nível de confiança 𝛼 = 0,05) por 

𝐶𝛼 = 𝑍1−𝛼/2√𝑉𝑎𝑟(𝑆) (30) 

onde 𝑉𝑎𝑟(𝑆) é a variância de 𝑆 e 𝑍1−𝛼/2 é obtido a partir da distribuição normal padrão. O 𝑄𝑚𝑖𝑛 

e 𝑄𝑚𝑎𝑥 são o maior 𝑀1
𝑡ℎ e o maior (𝑀2 +  1)𝑡ℎ das 𝑁 estimativas ordenadas de inclinação, 
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respectivamente (GILBERT, 1987). Aqui, 𝑀1 e 𝑀2 são calculados como 𝑀1 = (𝑁 − 𝐶𝛼)/2 e 

𝑀2 = (𝑁 + 𝐶𝛼)/2. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Nesse capítulo, são abordados os resultados encontrados na dissertação, descritos a 

partir de ilustrações (gráficos, figuras e tabelas), referentes à aplicação do modelo oculto de 

Markov na ocorrência de precipitação e das técnicas estatísticas na reconstrução das séries de 

precipitação. A seção 3.1 trata a meteorologia associada e os padrões de teleconexão que 

influenciam a precipitação no NNB. A seção 3.2 discorre sobre o preenchimento de falhas, o 

controle de qualidade, a homogeneidade e tendência, referente às séries de precipitação do 

estado do Ceará. 

3.1  Ocorrência de precipitação 

 A Figura 6 apresenta o resultado do BIC para validar o ajuste do HMM em relação ao 

número de estados. Como o BIC é uma medida de probabilidade penalizada, o número de 

estados escolhido foi aquele em que o modelo teve o menor valor, ou seja, 𝐾 = 4.  O número 

total de eventos binários de precipitação utilizado para avaliação do modelo foi 39 × 120 × 4,  

representando o número de anos, o número de dias de cada ano e o número de estações 

pluviométricas, respectivamente.  Portanto, foi encontrado um modelo com quatro estados 

ocultos de chuva, para modelar a ocorrência de precipitação da RMF durante a quadra chuvosa 

de 1975 a 2013.  

 

Figura 6 Número de estados ocultos versus Critério de Informação Bayesiano 

 A Figura 7a mostra a probabilidade de ocorrência de precipitação e a Figura 7b apresenta 

a intensidade média diária de precipitação, para cada estado oculto e para as quatro estações 

pluviométricas. Os estados ocultos são ordenados, em termos da probabilidade de ocorrência 

de precipitação, como muito chuvoso (1), chuvoso (2), menos chuvoso (3) e seco (4). As 

maiores intensidades de precipitação são observadas nos estados 1 e 2, enquanto a intensidade 

no estado 3 é baixa e no estado 4 é praticamente zero, em concordância com a probabilidade de 
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ocorrência de precipitação. O estado 2 tem 887 dias, o estado 1 possui 952 dias, o estado 4 

contém 1282 dias e o estado 3 apresenta 1569 dias, em ordem crescente de ocorrência durante 

FMAM de 1975 a 2013. 

 
Figura 7 (a) Probabilidade de ocorrência de chuva e (b) intensidade média (𝑚𝑚) de dias 

chuvosos para cada estado oculto, das quatro estações meteorológicas da RMF durante FMAM 

de 1975 a 2013 

 A matriz de probabilidade de transição entre os estados ocultos é fornecida na Tabela 2, 

que é lida da linha para a coluna. As autotransições na diagonal principal são maiores do que 

aquelas entre estados diferentes, indicando que os estados tendem a persistir, principalmente o 

estado 2. Há uma segunda transição direta com os estados 1, 3 e 4, na seguinte ordem: 1-3, 3-

1, 3-4, 4-3. Portanto, são observadas as reciprocidades das probabilidades de transição do estado 

1 com o 3 e do estado 3 com o 4. As outras probabilidades de transição são zero ou tão pequenas 

que podem ser desprezadas. Além disso, a transição entre o estado 2 e os outros estados são 

mais improváveis de ocorrer. 

Tabela 2 Matriz de Probabilidade de Transição 

Estado 1 2 3 4 

1 0,613 0,013 0,357 0,017 

2 0,007 0,944 0,004 0,046 

3 0,238 0,000 0,618 0,144 

4 0,012 0,017 0,204 0,767 
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 A sequência de Viterbi detecta a grande variabilidade interanual da estação chuvosa na 

RMF (Figura 8). As autotransições na diagonal principal (Tabela 2) indicam uma tendência que 

explica o comportamento horizontal na Figura 8a, tal que o estado 2 será mantido relativamente 

constante, quando o mesmo ocorrer. Isso é verificado principalmente nos períodos de 1975-

1977 e 1985-1986, que coincidem com os eventos de La-Niña de 1974-1976 e 1984-1985, 

respectivamente. A Figura 8b corresponde à climatologia diária dos estados ocultos, onde é 

verificado um aumento do número de dias relacionados aos estados 2 e 3, entre os meses de 

março e maio, bem como uma redução na frequência do estado 4. Por outro lado, ocorre um 

comportamento inverso nos extremos de FMAM, no qual apresenta uma menor concentração 

de dias dos estados 2 e 3, e um maior acúmulo de dias do estado 4. A Figura 8c mostra o número 

de dias correspondentes a cada estado por ano e, portanto, indica uma possível diminuição na 

ocorrência do estado 2. Os resultados encontrados na Figura 8c são confirmados pelo teste 

estatístico de Mann-Kendall (Tabela 3), onde o estado 2 mostra uma tendência decrescente. 

 
Figura 8 (a) Sequência de Viterbi, (b) climatologia diária e (c) frequência para cada estado 

oculto por ano da RMF durante FMAM de 1975 a 2013 



48 
 

 

Tabela 3 Resultado do teste estatístico de Mann Kendall 

Estados 𝜏 p-valor 

1 + 0,157 0,167 

2 - 0,263 0,025* 

3 + 0,165 0,146 

4 + 0,170 0,133 

*Significante ao nível de 5% 

 

3.1.1 Meteorologia associada 

 Para descrever os padrões atmosféricos e oceânicos relacionados a cada um dos quatro 

estados ocultos, são utilizadas as seguintes variáveis: velocidade do vento no nível de 925ℎ𝑃𝑎 

(uv925), radiação de onda longa (ROL), pressão ao nível do mar (PNM), altura geopotencial 

no nível de 500ℎ𝑃𝑎 (Z500), temperatura da superfície do mar (TSM) e velocidade vertical (𝜔). 

Aqui, exceto a TSM, que é mensal, todos os dados são diários. 

 A atividade convectiva e a confluência dos ventos alísios próximos da latitude de 0° 

adjacente ao NNB indicam a presença da ZCIT (Figura 9). Uma mudança latitudinal da ZCIT 

para o Norte é verificada do estado 1 para o estado 4. Consequentemente, a posição mais ao Sul 

da ZCIT corresponde aos estados com maior intensidade de precipitação e a posição mais ao 

Norte se refere aos estados com menor intensidade de precipitação (Figuras 6 e 8). 

 
Figura 9 Média da velocidade do vento (uv925 - 𝑚𝑠−1) em 925ℎ𝑃𝑎 (setas - 2,5° x 2,5°) e 

radiação de onda longa (ROL - 𝑊𝑚−2) em tons acinzentados, com valores de ROL inferiores 

a 240𝑊𝑚−2 e correspondentes aos estados ocultos da NNB durante FMAM de 1975 a 2013 
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 A Figura 10 mostra as anomalias da ROL e da uv925, onde os estados 1 e 2 exibem 

anomalias negativas da ROL sobre o NNB e o Atlântico tropical. Esse resultado indica um 

aumento da atividade convectiva nessas regiões, tal que o estado 1 apresenta anomalias mais 

intensas. Por outro lado, anomalias positivas de ROL verificadas no estado 4 indicam uma 

supressão da atividade convectiva sobre o NNB e o Atlântico tropical. Além disso, anomalias 

de ventos alísios nos estados 1, 2 e 4 também são observadas nessas regiões. As anomalias da 

ROL mostram uma diminuição nos estados 1 e 2 e um aumento no estado 4 no centro-leste do 

Pacífico tropical. A circulação anômala no sentido anti-horário no estado 4 e no sentido horário 

no estado 3, localizadas sobre o Atlântico Subtropical Norte, mostram um enfraquecimento e 

um fortalecimento da alta subtropical nessa região, respectivamente. Um comportamento 

semelhante das anomalias da ROL e da uv925 é observado nos estados 1 e 2 sobre o NEB, 

como também um comportamento oposto entre estes estados e o estado 4. 

 
Figura 10 Médias das anomalias da velocidade do vento (uv925 - 𝑚𝑠−1) em 925ℎ𝑃𝑎 (setas - 

5° × 5°) e radiação de onda longa (ROL - 𝑊𝑚−2) em cores correspondentes aos estados ocultos 

do NNB durante FMAM de 1975 a 2013. Regiões sombreadas referem-se a regiões 

significativas com p-valor menor que 0,05, de acordo com o teste de classificação de Wilcoxon 

com uma amostra (ROHATGI e SALEH, 2015) 

 As anomalias da PNM são mostradas na Figura 11, onde o estado 2 apresenta anomalias 

negativas da PNM sobre a Terra Nova e anomalias positivas sobre o centro do Atlântico Norte 

e o Leste dos Estados Unidos. Além disso, no estado 2, são observadas anomalias negativas da 

PNM no Oeste do Canadá, nos Estados Unidos e no Atlântico tropical Sul, bem como anomalias 

positivas da PNM no Pacífico Norte e no Hemisfério Sul extratropical. O estado 4 exibe 

anomalias negativas da PNM no centro do Atlântico Norte e no Pacífico Norte, bem como 
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mostra anomalias positivas em altas latitudes no Atlântico Norte, no Oeste do Canadá, nos 

Estados Unidos e no Atlântico tropical Sul. No entanto, o estado 4 apresenta anomalias positivas 

da PNM da África ao Oeste do Pacífico tropical. 

 O estado 1 mostra um padrão assimétrico de anomalias de Z500, onde valores negativos 

e positivos são exibidos, respectivamente, no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul (Figura 

12). No estado 2, anomalias positivas de Z500 são observadas do centro-leste dos Estados 

Unidos até o centro do Atlântico Norte, enquanto anomalias negativas de Z500 são mostradas 

próximas à Terra Nova e ao Mar de Labrador. Algumas anomalias negativas do Z500 são 

verificadas no Oeste da América do Norte, nas proximidades do Havaí, e um intenso centro de 

ação é observado no Alasca. Além disso, um centro de ação positivo está localizado sobre o 

Pacífico Norte e no Sul das Ilhas Aleutas. O estado 2 mostra ainda fortes anomalias negativas 

do Z500 na Antártica e anomalias positivas nas regiões subtropicais do Hemisfério Sul. O 

estado 4 exibe anomalias Z500 predominantemente positivas, exceto no Sul das Ilhas Aleutas 

e em algumas regiões extratropicais do Hemisfério Sul, que apresentam fracas anomalias 

negativas. 

 
Figura 11 Médias das anomalias da pressão do nível do mar (PNM - ℎ𝑃𝑎) correspondentes aos 

estados ocultos do NNB durante FMAM de 1975 a 2013. Regiões sombreadas referem-se a 

regiões significativas com p-valor menor que 0,05, de acordo com o teste de classificação de 

Wilcoxon com uma amostra 

 As anomalias da TSM são mostradas na Figura 13, onde o estado 1 apresenta anomalias 

positivas da TSM em setores dos Oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. Ainda neste estado, são 

observadas fortes anomalias negativas da TSM no Atlântico tropical Norte. Por outro lado, no 

estado 2, são verificadas anomalias da TSM predominantemente negativas, destacando regiões 
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no centro-leste do Pacífico, bacia do Atlântico Norte e Oceano Índico. O estado 4 apresenta um 

forte aquecimento no centro-leste do Pacífico e um fraco aquecimento na bacia do Atlântico 

Norte e no Oceano Índico. O padrão de La-Niña é visto claramente no estado 2, reforçando os 

resultados mostrados na Figura 8a e indicando que chuvas moderadas podem persistir em 

FMAM, quando ocorrem eventos de La-Niña. Adicionalmente, o padrão de El-Niño é visto no 

estado 4, estando relacionado aos dias secos no NNB. 

 
Figura 12 Médias das anomalias da altura geopotencial em 500ℎ𝑃𝑎 (Z500 - 𝑑𝑚) 

correspondentes aos estados ocultos do NNB durante FMAM de 1975 a 2013. Regiões 

sombreadas referem-se a regiões significativas com p-valor menor que 0,05, de acordo com o 

teste de classificação de Wilcoxon com uma amostra 

 
Figura 13 Médias das anomalias da temperatura da superfície do mar (TSM - °𝐶) 

correspondentes aos estados ocultos do NNB durante FMAM de 1975 a 2013. Regiões 
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sombreadas referem-se a regiões significativas com p-valor menor que 0,05, de acordo com o 

teste de classificação de Wilcoxon com uma amostra 

 Os ramos ascendentes e descendentes da circulação de Walker são verificados através 

das anomalias de 𝜔 na Figura 14. No estado 1, o padrão de anomalia de 𝜔 é semelhante à 

circulação de Walker quando o Oceano Pacífico apresenta condições neutras. Neste caso, um 

ramo ascendente é verificado sobre o NNB e o Oceano Atlântico tropical. O estado 2 não possui 

anomalias de 𝜔 bem definidas em relação à circulação de Walker, mas mostra um ramo 

ascendente no Oceano Atlântico. Por outro lado, um padrão típico da célula Walker, para 

condições de El Niño no Oceano Pacífico, é destacado no estado 4, onde são verificados o ramo 

ascendente no Oceano Pacífico e o ramo descendente sobre o NNB. 

 A Figura 15 mostra um deslocamento para o Sul da circulação de Hadley nos estados 1 

e 2, onde anomalias do ramo ascendente são observadas entre as latitudes 0° e 15°S. Este 

resultado concorda com a localização da ZCIT na posição mais ao Sul, apresentado na Figura 

9. Além disso, no estado 1, o ramo descendente da circulação de Hadley apresenta fortes 

anomalias positivas de 𝜔, localizado entre 0° e 10°N. No estado 4, a célula de Hadley mostra 

um ramo ascendente mais ao Norte do Equador e um ramo descendente sobre o NEB quando a 

ZCIT está localizada na sua posição mais ao Norte, como mostrado na Figura 9. O estado 3 

destaca anomalias do ramo ascendente da célula de Hadley sobre o Equador.  

 
Figura 14 Médias das anomalias da velocidade vertical omega (𝜔 - ℎ𝑃𝑎−1)  entre  0° - 7,5°S 

dos anos predominantes para cada estado oculto do NNB durante FMAM de 1975 a 2013 
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Figura 15 Médias das anomalias da velocidade vertical omega (𝜔 - ℎ𝑃𝑎−1)  entre  45°W-30°W 

dos anos predominantes para cada estado oculto do NNB durante FMAM de 1975 a 2013 

 

3.1.2 Padrões de teleconexão 

 A correlação de Pearson, entre a frequência dos estados ocultos e as anomalias das 

variáveis atmosféricas e oceânicas, é usada para determinar os padrões de teleconexão que estão 

relacionados a cada estado oculto e que podem influenciar a ocorrência de precipitação no NNB 

durante a estação chuvosa. 

 A Figura 16 mostra a correlação entre a frequência dos estados ocultos e as anomalias 

da PNM. No estado 2 (estado 4), a assinatura do PNA negativa (positiva) é reconhecida sobre 

o Norte do Oceano Pacífico e sobre a bacia do Atlântico subtropical, bem como é verificado o 

padrão NAO positivo (negativo) nas latitudes média e alta sobre o Oceano Atlântico. Os estados 

2 e 3 apresentam correlações significativas na região do mar de Okhotsk; mudanças no gelo 

marinho em dezembro, janeiro e fevereiro estão associadas a uma mudança do índice NAO, do 

valor positivo para o negativo (MESQUITA et al., 2010), o qual pode ter um possível efeito 

indireto na precipitação sobre NEB. Correlações de sinais opostos são observadas também nas 

regiões das altas subtropicais do Atlântico Norte e Sul, nos estados 2 e 4, sendo esta última 

fortemente correlacionada. O estado 4 também apresenta um padrão de correlação semelhante 

à Oscilação Sul no Oceano Pacífico equatorial. 

 A correlação entre a frequência dos estados ocultos e as anomalias de Z500 é 

apresentada na Figura 17. Os padrões de PNA e de NAO são vistos na média troposfera nos 

estados 2 e 4, onde o último mostra forte correlação com estes padrões. Além disto, na faixa 

tropical é observada forte correlação entre os estados 2 e 4 com a circulação da média 
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troposfera. No estado 2 foi então levantada a hipótese de que as chuvas moderadas e persistentes 

podem estar sob a influência dos padrões PNA e NAO. Acima de tudo, estes padrões de 

teleconexão do Hemisfério Norte estão fortemente correlacionados com o estado 4, 

evidenciando que podem estar conectados às condições de seca na estação chuvosa de NNB 

(Figuras 15 e 16). 

 
Figura 16 Correlação entre a frequência dos estados ocultos e as anomalias de PNM para cada 

estado oculto do NNB durante FMAM de 1975 a 2013. As linhas tracejadas referem-se às 

regiões de significância com p-valor menor que 0,05 

 
Figura 17 Correlação entre a frequência dos estados ocultos e as anomalias de Z500 para cada 

estado oculto do NNB durante FMAM de 1975 a 2013. As linhas tracejadas referem-se às 

regiões de significância com p-valor menor que 0,05 
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 A Figura 18 apresenta a correlação entre a frequência dos estados ocultos e as anomalias 

da TSM, onde o estado 1 mostra uma configuração de MMA. Mais uma vez, um 

comportamento oposto é observado entre os estados 2 e 4, apontando fortes correlações de 

sinais negativos e positivos, no centro-leste do Oceano Pacífico, no Oceano Índico e no Norte 

do Oceano Atlântico, respectivamente. Em ambos os estados, existe um padrão de tripolo da 

TSM no Atlântico Norte, evidenciado principalmente no estado 4. Um padrão de tripolo no 

Atlântico Norte está associado a flutuações do NAO, conforme discutido por BADER et al. 

(2011). Nos estados 2 e 4 são ainda observadas uma forte correlação com o ENOS. 

 
Figura 18 Correlação entre a frequência dos estados ocultos e as anomalias de TSM para cada 

estado oculto do NNB durante FMAM de 1975 a 2013. As linhas tracejadas referem-se às 

regiões de significância com p-valor menor que 0,05 

 O deslocamento da ZCIT mais ao Sul (Norte), devido ao fortalecimento 

(enfraquecimento) dos ventos alísios de Nordeste, pode ser responsável pela intensidade e pela 

posição da célula de Hadley e, consequentemente, pelas chuvas (secas) sobre o NNB, em 

concordância com as Figuras 8, 9 e 14. Por sua vez, a magnitude dos ventos alísios é afetada 

pelas mudanças no ASAN, que estão ligadas ao padrão NAO (SOUZA e CAVALCANTI, 

2009). O PNA pode alterar também a intensidade do ASAN e, posteriormente, os ventos alísios. 

NOBRE e SHUKLA (1996) mostram ainda evidências de que as anomalias da PNM de sinais 

opostos sobre o Oceano Atlântico tropical são causadas pelo padrão PNA, que se propaga do 

Pacífico equatorial para latitudes mais altas do Hemisfério Norte. HOREL e WALLACE (1981) 

sugerem que o aquecimento anômalo no centro do Oceano Pacífico equatorial induz um trem 

de onda de Rossby estacionário que pode ativar o PNA. 
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 Sabe-se que o ENOS no Oceano Pacífico e as flutuações da TSM no Oceano Atlântico 

têm influenciado substancialmente os eventos de seca e de chuva no NEB, através das células 

de Walker e de Hadley nas regiões tropicais. As amplitudes intensas da circulação de grande 

escala, durante as estações de inverno e primavera no Hemisfério Norte, podem ser 

responsáveis pela relação entre os padrões de pressão deste Hemisfério e as precipitações do 

Equador ou do Hemisfério Sul (NAMIAS, 1972). Assim, nesse trabalho, foram encontradas 

evidências da influência dos oceanos, bem como relações significativas com a circulação em 

larga escala do Hemisfério Norte, na ocorrência de precipitação sobre o NNB durante a estação 

chuvosa. 

3.2 Reconstrução das séries de precipitação 

3.2.1 Preenchimento de falha e controle de qualidade 

 Como a adequação de qualquer método de preenchimento de falhas depende da sua 

performance relativo ao indicador de desempenho utilizado, foi realizada uma análise da 

eficiência das técnicas de preenchimento dos valores ausentes nas séries de precipitação do 

estado do Ceará. Portanto, a Figura 19 apresenta os resultados do desempenho para os métodos 

de preenchimento de falhas. As técnicas SAA (2,625 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎), IDW (2,604 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎), NRM 

(2,607 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎) e NRMS (2,606 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎) mostram um comportamento semelhante com 

relação a distribuição dos valores de MAE, apresentando os menores valores de média e poucos 

outliers. As médias dos erros estimados pelo MAE, correspondentes aos métodos MRE e 

MRES, são 2,771 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎 e 2,721 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎, respectivamente. Os métodos SBE (2,954 𝑚𝑚/

𝑑𝑖𝑎) e CSM (2,946 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎) apresentam uma performance ligeiramente menor que os demais, 

com maiores médias de MAE e maior número de extremos. Os métodos sazonais NRMS e 

MRES não diferem muito quando comparados às correspondentes técnicas NRM e MRE. Isto 

sugere a rejeição da hipótese de que a estimativa dos valores ausentes pode ser melhorada para 

o cálculo dos parâmetros, se for considerada a sazonalidade climática da série temporal. Os 

valores dos indicadores variam de 1,540 a 5,053 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎, com uma média de 2,682 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎, 

estando em conformidade com trabalhos similares e sendo considerado uma técnica de fácil 

aplicabilidade (XIA et al., 1999; KANDA et al., 2018). Assim, o método IDW foi o escolhido 

para esse estudo, por apresentar o menor valor de MAE.  

 O controle de qualidade foi realizado logo após a reconstrução das séries de 

precipitação, comparando os dados diários entre as estações-alvo e suas estações vizinhas. O 

controle de qualidade mostrou que, em média, 0,92% dos dados das séries temporais são 

substituídos, variando de 0,17% a 2,04%. Os valores substituídos corresponderam, em média, 
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a 64,64% de zeros falsos. Essas porcentagens são semelhantes às relatadas em outros estudos 

(REEK et al., 1992; FENG et al., 2004; VICENTE-SERRANO et al., 2010). Adicionalmente, 

a Figura 20 mostra a relação entre a assimetria e curtose das séries de precipitação, antes e 

depois do controle de qualidade das estações-alvo. O comportamento linear é destacado 

principalmente para os valores dos percentis 90° e 95°, indicando um valor ótimo de coeficiente 

de determinação (𝑅2). O percentil 99° também indica um bom ajuste entre a assimetria e curtose 

da série de precipitação antes e depois do controle de qualidade, exceto para algumas séries que 

revelaram uma mudança considerável. Portanto, as características estatísticas dos valores 

extremos das séries de precipitação não mostraram evidências de que estas são afetadas pelo 

processo de controle de qualidade. 

 
Figura 19 Erro médio absoluto entre o estimado das séries sintéticas e o observado das séries 

de precipitação para o estado Ceará, durante 1974 a 2004 com exceção do ano de 1978. Os 

pontos pretos e os pontos vermelhos correspondem aos outliers e a média, respectivamente 

3.2.2 Homogeneidade 

 As Tabelas 4, 5 e 6 mostram os anos de quebras identificados pelos testes de 

homogeneidade para os índices de precipitação, calculados a partir das séries de precipitação 

reconstruídas do estado do Ceará, na escala de tempo anual e nas estações chuvosa e seca, 

respectivamente. As tabelas apresentam ainda a categorização da homogeneidade das séries 

temporais de precipitação em três classes, ou seja, útil (U), duvidoso (D) e suspeito (S), e a 

avaliação qualitativa da utilidade das séries de precipitação também em três classes, isto é, 1-

útil (1U), 1-duvidosa (1D) e 1-suspeita (1S). Os resultados mostram que a maioria das estações-

alvo são qualificadas como 1U, poucas são identificadas como 1D e nenhuma é caracterizada 

como 1S. É importante mencionar que as tabelas apresentam apenas as estações-alvo que têm 

pelo menos uma quebra significativa ao nível de 1%, identificando os anos de quebra para os 

respectivos índices de precipitação. 
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 A Tabela 4 evidencia algumas quebras nos anos de 1986 e 2009, e muitas quebras nos 

períodos 1974-1978 e 1996-1997, na escala de tempo anual. Nestes últimos, as quebras 

aparecem mais de uma vez nos índices de dias secos DD, LRD e DPX, que são classificados 

como D ou S. A Tabela 5 apresenta muitas quebras nos períodos 1974-1977, 1996-1998, 2004-

2005 e 2009-2011, durante a estação chuvosa. Nos três últimos períodos as quebras aparecem 

claramente nos índices secos DD, LRD, DP e DPX, que são classificados como D ou S. 

Finalmente, a Tabela 6 mostra algumas quebras nos anos 1974-1978, e muitas quebras nos 

períodos 1989-1992, 1996-1997 e 2016-2017, durante a estação seca. Aqui, os índices de dias 

secos DD, LRD, DP e DPX são qualificados como D ou S, com quebras em 1974-1978, 1986, 

1989-1992 e 1996-1997. No entanto, algumas variáveis chuvosas são classificadas como U, 

com uma descontinuidade em 2016-2017. 

 
Figura 20 Relação entre os coeficientes-𝐿 de assimetria e curtose nas séries de duração parcial 

nos percentis 90°, 95° e 99° antes e depois do processo de controle de qualidade 

A estação-alvo 51, localizada na região nordeste do Ceará, destaca-se porque os índices 

DD (três quebras em 1996), LRD (três quebras em 1996) e DP (uma quebra em 2006 e duas em 

2009) são classificados como S na escala de tempo anual (Tabela 4). Esta estação-alvo exibe 

quatro variáveis qualificadas como S na estação chuvosa (Tabela 5), ou seja, DD com três 

quebras em 1996, LRD com duas quebras em 1996 e outra em 2004, DP com quebras em 1997, 

2004 e 2009 e DPX com duas quebras em 1998 e outra em 2005. A estação-alvo 51 também 

exibe o índice DD como S (uma quebra em 1975 e duas em 1989) e o LRD como D (uma quebra 

em 1975 e outra em 1989) na estação seca (Tabela 6). Portanto, esta estação-alvo é classificada 

pela avaliação da utilidade como 1D. 
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Tabela 4 Estações-alvo com os anos de quebra ao nível de significância de 1% 

correspondendo aos índices de precipitação na escala de tempo anual de 1974 a 2018. As 

cores acinzentadas, amareladas e avermelhadas representam a classificação da 

homogeneidade das séries temporais de precipitação em útil, duvidosa e suspeita, 

respectivamente. Os números de testes com os mesmos anos de quebra são mostrados entre 

colchetes 
St RR RX R20 R30 R50 N95 N99 DD LRD DP DPX 

1 --- --- --- --- 1974 --- 1974 --- --- --- --- 

4 --- --- 1974 --- --- --- --- --- --- --- --- 

6 --- --- --- --- --- 1974 --- 1993 --- --- --- 

12 --- --- --- --- --- --- 1974 
1991 (2), 

1996 
--- --- --- 

13 --- 1974 1974 --- --- --- --- --- --- --- --- 

15 --- --- --- --- 1974 --- --- --- --- --- --- 

17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1996 (2) 

18 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1978 1997 (3) 

19 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1977 --- 

21 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1997 (3) 

22 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1995 --- 

23 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

29 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1996 1996 (3) 

30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2015 --- 

34 --- 1974 --- --- --- --- --- 1976 --- --- --- 

35 --- --- --- 1974 1974  --- --- --- --- --- 

36 --- 1974 --- --- --- --- --- --- --- 2016 --- 

37 --- --- --- --- --- --- --- 1983 --- --- --- 

39 --- --- --- --- --- --- 1974 --- --- --- --- 

40 --- --- --- --- --- --- 1974 --- --- --- --- 

41 --- --- --- 1974 1974 --- 1974 --- --- --- --- 

45 --- --- --- --- --- --- --- 1975 --- --- --- 

46 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2012 --- 

48 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2011 (2) --- 

49 --- --- --- 1986 1986 (2)  1986 --- --- --- --- 

50 --- --- --- --- --- 1975 --- --- 1975 --- --- 

51 --- --- --- --- --- --- --- 1996 (3) 1996 (3)  
2006, 2009 

(2)  
--- 

52 --- --- --- --- --- --- --- 1975 --- 2009 --- 

56 --- --- --- --- --- --- --- 1975 --- 1992, 2009 --- 

59 --- --- 1974 1974 --- --- 1974 --- --- --- --- 

62 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2009 --- 

63 --- --- 1974 --- --- --- --- --- --- --- --- 

64 --- --- --- --- --- --- --- 2000 --- --- --- 

70 --- --- --- --- --- --- --- 1978 --- --- --- 

72 --- --- --- --- --- --- --- 1991 --- --- --- 

75 --- --- --- --- --- --- --- 1997 (3) --- --- --- 

79 --- --- --- --- --- --- --- 1996 --- 1996 --- 

As estações-alvo 18 e 29, localizadas no setor norte do Ceará, apresentam resultados 

importantes quanto aos índices de dias secos (DD, LRD, DP e DPX). A variável DPX é 

classificada como S para ambas as estações durante a escala de tempo anual, indicando três 

quebras em 1997 para a estação 18 e três quebras em 1996 para a estação 29 (Tabela 4). A 

estação-alvo 18 mostra que o índice DD é caracterizado como D (uma quebra em 1997), o DP 

como D (duas quebras em 1997) e o DPX como S (três quebras em 1997) na estação seca 
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(Tabela 6). A estação-alvo 29 exibe quatro séries qualificadas como S na estação seca (Tabela 

6), ou seja, DD com três quebras em 1996, LRD com três quebras em 1990, e DP e DPX cada 

uma com três quebras em 1996. Ambas as estações citadas acima são classificadas como 1D 

quanto à utilidade das séries de precipitação. Ademais, as estações-alvo 18, 29 e 51 se ressaltam 

porque estão localizadas no Nordeste do estado do Ceará. Alguns exemplos interessantes 

podem ser vistos na Figura 21, que mostra as quebras em algumas estações-alvo e índices, 

durante o período anual e as estações chuvosa e seca. 

Tabela 5 Estações-alvo com os anos de quebra ao nível de significância de 1% 

correspondendo aos índices de precipitação na estação chuvosa de 1974 a 2018. As cores 

acinzentadas, amareladas e avermelhadas representam a classificação da homogeneidade das 

séries temporais de precipitação em útil, duvidosa e suspeita, respectivamente. Os números 

de testes com os mesmos anos de quebra são mostrados entre colchetes 
St RR RX R20 R30 R50 N95 N99 DD LRD DP DPX 

1 --- --- --- --- --- --- 1974 --- --- --- --- 

4 --- --- 1974 --- --- --- --- 1975 --- --- --- 

6 --- --- 1974 --- --- 1974 --- --- --- --- --- 

10 --- --- --- --- --- --- --- 2009 --- --- --- 

12 --- --- --- --- --- --- 1974 --- --- --- --- 

13 --- 1974 1974 2005 --- --- --- --- --- --- --- 

15 
--- --- 1974 

(2) 

--- 
1974 

--- --- 
--- 

--- --- --- 

19 --- --- --- --- --- --- --- 2001 --- --- --- 

22 --- --- --- 1974 --- --- --- --- --- --- --- 

23 --- --- 1974 --- --- 1974 --- --- --- --- --- 

27 --- --- --- 1976 --- --- --- --- --- --- --- 

34 --- 1974 --- --- --- --- --- 1977 --- --- --- 

35 --- --- --- 1974 --- --- --- --- --- --- --- 

36 --- 1974 --- --- --- --- --- --- --- 2009 --- 

37 --- --- --- --- --- --- --- 1983 --- --- --- 

39 --- --- --- --- --- --- 1974 --- --- --- --- 

41 1974 --- 1974 1974 1974 --- 1974 --- --- --- --- 

44 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2009 --- 

45 --- --- --- --- --- --- --- 1975 --- 2011 --- 

46 
--- --- --- --- 1989 

(3) 

--- --- --- --- 
--- 

--- 

48 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2011 --- 

50 --- --- --- --- --- 1975 --- --- --- --- --- 

51 
--- --- --- --- --- --- --- 

1996 (3) 
1996 (2), 

2004 

1997, 2004, 

2009 

1998 (2), 

2005 

52 --- --- --- --- --- --- --- 2006 2009 2009 --- 

54 --- --- --- --- --- --- --- 2011 2011 --- --- 

56 
--- --- --- --- --- --- --- 1975, 

1997 

--- 
1997, 2009 

--- 

58 --- --- --- --- --- 1974 --- --- --- --- --- 

59 1974 --- 1974 1974 --- 1974 1974 --- --- --- --- 

63 --- --- 1974 --- --- --- --- --- --- --- --- 

64 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2000 --- 

70 --- --- --- --- --- --- --- --- 1978 --- --- 

73 --- --- --- --- --- --- --- --- 2011 --- --- 

74 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2011 

75 --- --- --- --- --- --- --- 1997 --- 2011 2012 

79 --- --- --- --- --- --- --- 1996 --- 1996, 2009 --- 

84 --- 1975 --- --- 1974 --- 1974 --- --- --- --- 
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Tabela 6 Estações-alvo com os anos de quebra ao nível de significância de 1% 

correspondendo aos índices de precipitação na estação seca de 1974 a 2018. As cores 

acinzentadas, amareladas e avermelhadas representam a classificação da homogeneidade das 

séries temporais de precipitação em útil, duvidosa e suspeita, respectivamente. Os números 

de testes com os mesmos anos de quebra são mostrados entre colchetes 
St RR RX R20 R30 R50 N95 N99 DD LRD DP DPX 

1 --- --- --- --- 1974 --- 1974 --- --- --- --- 

2 --- --- 2017 --- --- 2017 --- --- --- --- --- 

4 --- ---  --- --- --- --- 2017 --- --- --- 

6 --- --- 2017 --- --- 2017 --- 1992 --- --- --- 

8 --- --- --- --- --- --- --- 1975 1975 --- --- 

9 --- --- --- --- --- --- --- 
1986, 1990 

(2) 
1990 --- --- 

10 --- ---  --- --- 2017 --- 2017 1998 --- --- 

11 --- --- 2017 --- --- 2017 2017 --- --- --- --- 

12 --- --- 2017 --- --- 2017 2017 
1990 (2), 

1991 
1990 (3) --- --- 

15 --- --- --- --- --- --- 2017 --- --- --- --- 

17 --- --- --- --- --- --- --- 1978, 2000 --- --- --- 

18 --- --- --- --- --- --- --- 1997 1978 1997(2) 1997 (3) 

19 --- --- --- --- 2016  2016 --- ---   

21 --- --- --- --- 2017 2017  --- --- 1990 1997 (3) 

26 --- --- --- --- --- --- --- 1997 (3) --- --- --- 

27 --- --- --- --- --- --- --- 1980 --- --- --- 

29 --- --- --- --- --- --- --- 1996 (3) 1990 (3) 1996(3) 1996(3) 

30 --- --- --- --- --- --- --- 1996 (2) --- --- --- 

34 --- --- --- --- --- --- --- 1976 --- --- --- 

36 --- --- 1990 --- 1978 --- --- --- --- --- --- 

38 --- --- --- --- --- 1989 --- --- --- --- --- 

40 --- --- --- --- --- 2017 --- --- --- --- --- 

42 --- --- --- --- 2016 --- --- --- --- --- --- 

46 --- --- --- --- --- --- --- 1975 1976 2014  

49 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2013  

50 --- --- --- --- --- --- --- 1974 1975 --- --- 

51 --- --- --- --- --- --- --- 
1975, 

1989(2) 
1975,1989 --- --- 

52 --- --- --- --- --- --- --- 1975 --- --- --- 

63 --- --- --- --- --- --- --- 1989 (3) 1989 --- --- 

65 --- --- --- --- 
1996 

(2) 
--- 

1996 

(2) 
--- --- --- --- 

69 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1974 --- 

70 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1996 

73 --- --- --- --- --- --- --- 2002 --- --- --- 

75 --- --- --- 2017 2017 --- 2017 1996 --- --- --- 

76 --- 2017 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

77 --- --- --- --- 2017 --- --- 1997 (3) 1997 (3) --- --- 

Em geral, quase todas as variáveis indicam algumas quebras em estações-alvo. O 

número de anos de quebras relacionados aos três testes de homogeneidade (SNHT, Pettitt e 

Buishand) e às escalas de tempo anual e sazonal são apresentados nas Figuras 22a e 22b, 

respectivamente. As quebras para esses testes são significativas e coincidentes nos períodos 

1989-1991 e 1996-1998 (Figura 22a). O número de descontinuidades é mais frequente no 

período de 1989-1991 durante a estação seca e no período de 1996-1998 durante as três escalas 
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temporais (Figura 22b). As quebras nos extremos das séries temporais estão associadas ao 

SNHT e as quebras no meio estão relacionadas aos testes de Pettitt e Buishand (Figuras 22a e 

22b), concordando com a literatura (seção 2.3.3). Os vários períodos mencionados até agora, e 

em particular aqueles que abrangem os anos de quebra para as variáveis secas classificadas 

como D e S, especialmente durante a estação seca, mostram uma boa concordância com os 

eventos de La Niña em 1988-1989 (forte), 1995-1996 (moderado) e 1998-2000 (forte), bem 

como com os anos de El Niño em 1991-1992 (forte) e 1997-1998 (muito forte). Além disto, foi 

verificado um elevado número de quebras nos extremos das séries, principalmente durante 

1974-1976, 2009, 2011, 2016-2017, de acordo também com os eventos de La Niña em 1973-

1976 (forte), 2008-2009 (fraco), 2011-2012 (moderado) e 2016-2018 (fraco), e eventos de El 

Niño em 1976-1977 (fraco), 2009-2010 (moderado), 2015-2016 (forte). Os eventos de El Niño 

e de La Niña mostrados acima são obtidos do Índice Oceânico Niño (do inglês Oceanic Niño 

Index - ONI), que são baseados em variações na média consecutiva de 3 meses de TSM em 

uma região central do Pacífico conhecida como Niño 3.4. Os eventos são definidos quando um 

mínimo de 5 períodos consecutivos de 3 meses se sobrepõe acima da anomalia de +0,5 °𝐶 para 

a fase quente (El Niño) ou abaixo da anomalia de −0,5 °𝐶 para a fase fria (La Niña) (NOAA 

2019a, b). 
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Figura 21 Exemplos de quebras de homogeneidade para algumas estações e índices para o teste 

de Pettitt (PT), teste de homogeneidade normal padrão SNHT (SN) e teste de Buishand (BH), 

durante o período anual (de (a) a (d)), estação chuvosa (de (e) a (h)) e estação seca (de (i) a (l)) 

de 1974 a 2018) 

 
Figura 22 O número de anos de quebra relacionados a (a) o teste de Pettitt (PT), teste de 

homogeneidade normal padrão SNHT (SN) e teste Buishand (BH) e (b) o período anual (AN), 

estação chuvosa (EC) e estação seca (ES) de 1974 a 2018. 

 Dentre as séries que apresentam quebra significativa, o SNHT é responsável por 65,3%, 

seguido do teste de Von Neumann com 43%, do teste de Pettitt com 17,4% e do teste de 

Buishand com 14,7%. O período anual detecta 35,1% de quebras com valores significativos, 

enquanto o período chuvoso identifica 32,8% e o período seco mostra 32,1%. Os percentuais 

de séries que apresentam quebras associadas aos testes de Pettitt, Buishand e Von Neumann, e 

ao SNHT, são 1,7%, 1,4%, 4,1% e 6,2%, respectivamente. Portanto, os testes indicam um baixo 

percentual de séries não homogêneas e as quebras detectadas exibem uma possível relação com 

os eventos de La Niña e de El Niño. A conexão entre as quebras encontradas nos índices de 

precipitação e eventos El Niño sobre o NEB foi encontrada por HAYLOCK et al. (2006) e 

HÄNSEL et al. (2016).  

 Apenas 9,6% das séries testadas apresentam pelo menos uma quebra significativa. Para 

os índices RR, RX, R20, R30, R50, N95 e N99, a porcentagem de séries com quebras 

significativas no cálculo de homogeneidade são 2,3%, 4,9%, 7,5%, 7,2%, 9,1%, 7,5% e 10,9%, 

respectivamente. É importante ressaltar que o resultado do índice RR mostra o menor percentual 

de quebra, estando relacionado à soma da precipitação total diária. A percentagem de séries 

com quebras significativas para os índices DD, LRD, DP e DPX são 20,4%, 8,3%, 14,7% e 

7,2%, respectivamente. Dentre todas as variáveis, o resultado do índice DD, que está 

relacionado ao número de dias de seca, evidencia o maior percentual de quebra. A porcentagem 
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de quebras nos índices de dias secos é de 50,6% e a porcentagem nos índices de dias chuvosos 

é de 49,6%. Considerando que o número de variáveis secas é inferior ao número de variáveis 

chuvosas, as quebras poderiam, portanto, ser mais suscetíveis de ocorrer em índices de dias 

secos. 

 A distribuição espacial das estações-alvo e a classificação dos testes de homogeneidade 

para os índices de precipitação, durante o período anual e para a escala de tempo sazonal, são 

apresentadas na Figura 23. Os resultados mostram um comportamento semelhante em relação 

aos índices de dias chuvosos, nas escalas de tempo anual e sazonal (Figura 23a-22g). Os índices 

RR, RX e R20 são classificados como U durante os três períodos e em todas as estações-alvo. 

Os índices R30 e N95 durante a estação chuvosa e o índice N99 durante a estação seca são 

classificados como D, cada um em uma estação-alvo diferente, que estão localizadas nas regiões 

norte, centro e sul do estado do Ceará, respectivamente (Figuras 23d, 23f e 23g). O índice R50 

é classificado como D, em uma estação-alvo situada na região central durante o período anual, 

e em uma estação-alvo localizada na região sul durante o período seco (Figura 23e). O índice 

R50 é classificado como S em uma estação-alvo situada na região centro-leste durante a estação 

chuvosa (Figura 23e). 

 
Figura 23 Distribuição espacial das estações-alvo com a classificação dos testes de 

homogeneidade para os índices de precipitação no período anual (AN), período chuvoso (EC) 

e estação seca (ES) de 1974 a 2018 
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 Os resultados relativos aos índices de dias secos apresentam um maior número de séries 

classificadas como D ou S (Figura 23). O índice DD é classificado como D, durante o período 

anual e a estação chuvosa (seca), em algumas estações-alvo que estão localizadas nas regiões 

central e sul (regiões norte e sul) do estado do Ceará (Figura 23h). O índice DD é classificado 

como S durante o período anual (estação chuvosa), em algumas estações-alvo que estão situadas 

nos setores norte, leste e sul (região centro-leste). O índice LRD é classificado como S durante 

o período anual e estação chuvosa, em uma estação-alvo localizada na região leste do estado do 

Ceará (Figura 23i). O índice LRD é também classificado como S (D) durante a estação seca, 

em algumas estações nas regiões norte e sudeste (setor nordeste) (Figura 23i). O índice DP é 

classificado como D durante o período anual, a estação chuvosa e a estação seca, em algumas 

estações-alvo que estão situadas na região central, nos setores centro e sul, e no norte do estado 

do Ceará, respectivamente (Figura 23j). O índice DP é ainda classificado como S durante o 

período anual e a estação chuvosa (estação seca), em algumas estações no centro-leste (setor 

norte) (Figura 23j). Por fim, o índice DPX é classificado como S durante o período anual e a 

estação seca (estação chuvosa), apenas em algumas estações-alvo que estão localizadas nas 

regiões noroeste e norte (setor leste) do estado do Ceará (Figura 23k). 

3.2.3 Tendência 

 As Tabelas 7, 8 e 9 mostram os resultados do teste de Mann-Kendall (𝜏) e do estimador 

de inclinação de Sen (𝑄𝑚𝑒𝑑), com nível de significância de 5%, e a porcentagem de estações 

com tendências significativas para os índices de precipitação no estado do Ceará, na escala de 

tempo anual e estações chuvosa e seca, respectivamente. Os resultados no período anual 

evidenciam que a maioria das estações-alvo apresentam tendência significativa e decrescente 

nos índices de dias chuvosos (Tabela 7). A magnitude negativa acentuada no índice RR varia 

entre -10,05 e -5,29 𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑜, o que indica uma possível redução da precipitação no estado do 

Ceará. O índice RX apresenta inclinações de -0,80 a 0,50 𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑜, enquanto as demais 

variáveis relacionadas aos dias chuvosos mostram inclinações entre -0,27 e 0. A percentagem 

de RX são 1,19% e 8,33%, para séries com tendências positivas e negativas, respectivamente. 

O percentual de estações com tendências significativas (entre parênteses) é mais frequente nos 

índices R20 (13,10%), RR (11,90%) e N95 (11,90%). Os menores valores de percentagem são 

identificados nas variáveis relacionadas às chuvas extremas e moderadas, como R50 (7,14%), 

R30 (5,95%) e N99 (4,76%) e que estas variáveis de dias chuvosos exibem apenas tendências 

negativas significativas (Tabela 7). 
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Tabela 7 Mann-Kendall (𝜏) e o estimador de inclinação de Sen (𝑄𝑚𝑒𝑑) testa os resultados no 

nível significativo de 5% e a porcentagem de estações com tendências significativas para os 

índices de precipitação na escala de tempo anual de 1974 a 2018 

Índices 

 
Teste de  

Mann-Kendall  

𝝉 significativo 

 
Teste de 

 inclinação de Sen 

𝑸𝒎𝒆𝒅 significativo 

 Porcentagem de estações 

com tendências 

significativas 

   Positivo  Negativo 

RR  -2,58 - -2,04  -10,05 - -5,29  0,00  11,90 

RX  -2,63 - 1,97  -0,80 - 0,50  1,19  8,33 

R20  -2,90 - -1,96  -0,21 - -0,11  0,00  13,10 

R30  -2,67 - -2,04  -0,11 - -0,08  0,00  5,95 

R50  -2,99 - -2,05  -0,05 - 0,00  0,00  7,14 

N95  -2,76 - -1,99  -0,27 - -0,14  0,00  11,90 

N99  -2,52 - -1,97  -0,05 - -0,04  0,00  4,76 

DD  1,98 - 5,09  0,28 - 1,10  30,95  0,00 

LRD  2,07 - 4,09  0,35 - 0,76  15,48  0,00 

DP  1,98 - 3,63  0,02 - 0,12  34,52  0,00 

DPX  2,00 - 3,99  0,88 - 1,88  11,90  0,00 

 Os resultados na escala de tempo anual apresentam valores positivos nos índices de dias 

secos, variando de 0,02 a 1,88, com magnitudes relativamente acentuadas nos dias de chuvas 

fracas. Por exemplo, o índice DD varia de 0,28 a 1,10 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎𝑛𝑜 e o índice LRD varia de 0,35 

a 0,76 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎𝑛𝑜 (Tabela 7). Os índices DPX e DP descrevem a duração máxima e a duração 

média dos dias secos, com a magnitude do primeiro variando de 0,88 a 1,88 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎𝑛𝑜 e do 

último variando de 0,02 a 0,12 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎𝑛𝑜. Além disso, a magnitude das tendências associadas 

à duração máxima dos dias secos é muito mais pronunciada do que nas tendências relacionadas 

à duração média dos dias secos. Esses resultados podem sugerir, não apenas um aumento no 

número de dias secos, mas também um aumento em sua duração no período anual. Os índices 

DP (34,52%), DD (30,95%), LRD (15,48%) e DPX (11,90%) evidenciam os maiores 

percentuais de séries com tendências significativas na escala de tempo anual (Tabela 7). 

 Os resultados na estação chuvosa são semelhantes àqueles na escala anual, mostrando 

tendência negativa e significativa nos índices de dias chuvosos, bem como tendência positiva e 

significativa nos índices de dias secos para todas as estações-alvo (Tabelas 8). As inclinações 

do índice RR variam de -10,55 a -4,10 𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑜 e as inclinações do índice RX variam de -0,83 

a -0,40 𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑜, correspondendo a 16,67% e a 8,33% das estações com tendências 

significativas, respectivamente (Tabela 8). Estes resultados mostram uma possível redução das 

chuvas no estado do Ceará, concordando com os resultados discutidos anteriormente. Os 
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seguintes índices e os respectivos percentuais de estações com tendências significativas indicam 

que alguns desses resultados são ligeiramente menores que os resultados no período anual: R20 

(20,24%), RR (16,67%), N95 (13,10%), R30 (9,52%), RX (8,33%), N99 (5,95%) e R50 

(4,76%) (Tabela 8). 

Tabela 8 Mann-Kendall (𝜏) e o estimador de inclinação de Sen (𝑄𝑚𝑒𝑑) testa os resultados no 

nível significativo de 5% e a porcentagem de estações com tendências significativas para os 

índices de precipitação na estação chuvosa de 1974 a 2018 

Índices 

 
Teste de  

Mann-Kendall  

𝝉 significativo 

 
Teste de 

 inclinação de Sen 

𝑸𝒎𝒆𝒅 significativo 

 Porcentagem de estações 

com tendências 

significativas 

   Positivo  Negativo 

RR  -2,71 - -1,97  -10,55 - -4,10  0,00  16,67 

RX  -2,96 - -2,06  -0,83 - -0,40  0,00  8,33 

R20  -3,08 - -1,96  -0,21 - -0,11  0,00  20,24 

R30  -2,53 - -2,02  -0,12 - -0,06  0,00  9,52 

R50  -3,51 - -2,21  -0,06 - 0,00  0,00  4,76 

N95  -2,96 - -2,04  -0,27 - -0,14  0,00  13,10 

N99  -2,65 - -1,96  -0,05 - -0,04  0,00  5,95 

DD  1,98 - 4,85  0,35 - 1,00  21,43  0,00 

LRD  2,17 - 4,07  0,28 - 0,70  10,71  0,00 

DP  1,99 - 5,29  0,01 - 0,11  27,38  0,00 

DPX  -2,18 - 3,98  -0,18 - 0,40  4,76  1,19 

 O percentual de estações que apresenta tendência positiva e significativa para o índice 

DD no período chuvoso é de 21,43%, onde as inclinações variam de 0,35 a 1 dia/ano (Tabela 

8). O índice DP tem magnitudes variando entre 0,01 a 0,11 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎𝑛𝑜, que acontece em 27,38% 

das estações com tendências significativas. O percentual de estações que indica tendência 

positiva e significativa para o índice LRD é de 10,71%, com magnitudes entre 0,28 e 0,70 

𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎𝑛𝑜. O índice DPX mostra tendências significativas, positivas e negativas, em 4,76% e 

1,19% das estações, com inclinações entre -0,18 e 0,40 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎𝑛𝑜, respectivamente. Em geral, 

estes resultados são semelhantes àqueles do período anual, exceto para o índice DPX (Tabelas 

7 e 8). 

 Algumas estações-alvo evidenciam tendências significativas, crescentes e decrescentes, 

para as séries dos índices RR e RX na estação seca (Tabela 9). O índice RR mostra inclinações 

variando de -0,93 a 0,85 𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑜, enquanto as inclinações de RX variam entre -0,14 e 0,54 

𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑜, apresentando valores consideravelmente inferiores àqueles do período anual e da 

estação chuvosa (Tabelas 7 e 8). Nos outros índices de dias chuvosos também são verificadas 
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tendências significativas, mas com inclinação nula. As inclinações dos índices de dias secos 

variam de -0,15 a 1,88, onde são verificadas semelhanças com o período anual e a estação 

chuvosa (Tabelas 7 e 8). Além disso, os percentuais de estações com tendências significativas 

são extremamente baixos para os índices de dias chuvosos, variando de 1,19% a 5,95% para as 

tendências negativas e positivas. O índice DD apresenta 27,38% das séries com tendência 

significativa, sendo 19,05% positiva e 8,33% negativa. Tendências significativas, positivas e 

negativas, são encontradas para o índice LRD, em 15,58% e 2,38% das estações, 

respectivamente. Por fim, o índice DP apresenta 10,71% de tendências positivas, enquanto o 

DPX mostra 16,67% de tendências positivas (Tabela 9). 

Tabela 9 Mann-Kendall (𝜏) e o estimador de inclinação de Sen (𝑄𝑚𝑒𝑑) testa os resultados no 

nível significativo de 5% e a porcentagem de estações com tendências significativas para os 

índices de precipitação na estação seca de 1974 a 2018 

Índices 

 
Teste de 

 Mann-Kendall  

𝝉 significativo 

 
Teste de 

inclinação de Sen  

𝑸𝒎𝒆𝒅 significativo 

 Porcentagem de estações 

 com tendências  

significativas 

   Positivo  Negativo 

RR  -2,04 - 2,39  -0,93 - 0,85  2,38  1,19 

RX  -2,04 - 2,32  -0,14 - 0,54  3,57  1,19 

R20  -3,07 - 2,33  0,00 - 0,00  5,95  2,38 

R30  -2,27 - 2,29  0,00 - 0,00  2,38  1,19 

R50  -2,34 - 2,96  0,00 - 0,00  1,19  3,57 

N95  -1,97 - 2,43  0,00 - 0,00  3,57  1,19 

N99  -2,34 - 2,96  0,00 - 0,00  3,57  2,38 

DD  -3,40 - 4,11  -0,15 - 0,70  19,05  8,33 

LRD  -2,94 - 3,21  -0,11 - 0,33  15,48  2,38 

DP  1,99 - 4,10  0,05 - 0,95  10,71  0,00 

DPX  1,97 - 4,16  0,44 - 1,88  16,67  0,00 

 Em relação à soma de todas as séries, para todos os índices, o percentual total de séries 

com tendência significativa é de 14,29%. Destes resultados, o percentual de séries com 

tendência significativa, positiva e negativa, é de 8,55% e 5,74%, respectivamente. No período 

chuvoso, o percentual de séries com tendência significativa e positiva é de 5,84% e com 

tendência significativa e negativa é de 7,25%, totalizando 13,09% das séries. Por sua vez, o 

percentual total de séries com tendência significativa durante a estação seca é de 9,84%, onde 

7,68% são positivas e 2,16% são negativas. Estes resultados destacam que o percentual de 

tendência positiva é maior do que o percentual de tendência negativa, tanto no período anual 

quanto na estação seca, enquanto o percentual de tendência positiva é menor do que o percentual 
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de tendência negativa durante o período chuvoso, o que sugere um indicativo de regime de 

baixa precipitação na região. 

 Alguns exemplos dos resultados das curvas de regressão de LOWESS, para os índices 

de precipitação e para a escala anual e as estações chuvosa e seca, são apresentados na Figuras 

24. A regressão de LOWESS reduz as flutuações locais na série, bem como identifica padrões 

ao longo do tempo (TAXAK et al., 2014). Aqui, são detectadas tendências significativas para 

a maioria dos índices e verificadas alterações no meio das séries entre as décadas de 1980 e 

1990. Poucas séries apresentam mudanças de padrão relevantes antes deste período, enquanto 

outras mostram esse comportamento após este período. Algumas das séries exibem uma 

alteração mais acentuada (Figuras 23g e 23k), enquanto em outras este comportamento é mais 

suavizado (Figuras 23a e 23i). As descontinuidades nas décadas de 1980 e 1990 coincidem com 

os anos de quebras significativos encontrados na análise de homogeneidade e com eventos de 

La Niña e de El Niño, todos discutidos anteriormente. Os anos de seca nestes períodos foram 

severos e causaram grandes prejuízos socioeconômicos no NEB, principalmente na década de 

1990, conforme relatado por MARENGO e BERNASCONI (2015) e MARENGO et al. (2017). 

 
Figura 24 Alguns resultados da curva LOWESS dos índices de precipitação: (a) RR, (b) RX, 

(c) DD e (d) LRD durante o período anual, (e) RR, (f) N95, (g) DD e (h) DPX durante a estação 

chuvosa, (i) RR, (j) RR, (k) DP e (l) DPX durante a estação seca de 1974 a 2018 
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 A distribuição espacial da direção e da magnitude da tendência, calculadas pelo teste de 

Mann-Kendall e o estimador de inclinação de Sen para os índices de precipitação, durante as 

escalas de tempo anual e sazonal, são mostradas na Figura 25. Em geral, quase todas as 

estações-alvo apresentam resultados significativos, com uma tendência decrescente relacionada 

aos índices de dias chuvosos durante o período anual e na estação chuvosa. A distribuição 

espacial das tendências significativas é semelhante para os índices chuvosos RR, RX, R20, R30, 

R50, N95 e N99, durante o período anual e na estação chuvosa (Figuras 25a-g). A maioria 

dessas tendências evidenciam uma diminuição nos índices de precipitação distribuídos nas 

regiões noroeste, centro-leste e sul do estado do Ceará. A estação-alvo 56, localizada no setor 

central do estado, é a única a apresentar tendência de aumento para o índice RX no período 

anual. Adicionalmente, os maiores valores de magnitudes são encontrados no índice RR em 

relação ao período anual e à estação chuvosa, sugerindo uma redução da precipitação 

acumulada anual principalmente no setor sudeste. Pelo menos uma estação indica tendência 

decrescente dos índices de dias chuvosos na estação seca, nas regiões norte, nordeste e central 

do estado. As tendências crescentes para os índices chuvosos RR, RX, R20, R30 e N95 são 

observados em alguns casos na região noroeste e durante a estação seca. Ademais, tendências 

crescentes são verificadas para o RX, R20, R30, R50 e N99 no setor sul do estado do Ceará. 

 Os índices de dias secos mostram tendências de aumento apenas durante o período anual 

e na estação chuvosa (Figuras 25h-k). Tendências crescentes são observadas nas regiões centro-

norte, sul e centro-leste do estado do Ceará, para os índices DD e DP. Por sua vez, tendências 

crescentes (decrescentes) são identificadas no índice DD nas regiões norte, noroeste, centro-

norte e sul (norte, noroeste e sudeste) durante a estação seca. O índice DP apresenta apenas 

tendências crescentes durante a estação seca, para as estações-alvo localizadas nos setores norte 

e sul. O índice LRD exibe tendências crescentes nas regiões norte, sul e centro-leste durante o 

período anual, e no setor sul e centro-leste durante a estação chuvosa no estado do Ceará. O 

índice LRD mostra tendências crescentes (decrescentes) nos setores noroeste, norte e sul (norte 

e sudeste) durante a estação seca. O índice DPX apresenta tendências crescentes durante o 

período anual, e as estações chuvosa e seca, para as estações-alvo localizadas nas regiões norte, 

noroeste e sudeste. Para este índice, a única exceção foi uma tendência decrescente na estação 

alvo 6 localizada no norte do estado do Ceará, durante o período chuvoso (Figura 25k). Além 

disto, o índice DPX mostra as maiores magnitudes de tendência em relação aos demais índices 

secos. 
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Figura 25 Distribuição espacial das estações-alvo com o aumento, diminuição e ausência de 

tendências e a magnitude das tendências pelo teste de Mann-Kendall e o estimador de inclinação 

de Sen para os índices de precipitação durante o período anual (AN), estação chuvosa (EC) e 

estação seca (ES) de 1974 a 2018 

 Em algumas estações-alvo são encontradas tendências significativas e decrescentes em 

relação aos índices de dias chuvosos nas regiões centro-leste, noroeste e sul do estado do Ceará, 

durante o período anual e estação chuvosa. Por outro lado, os índices de dias secos indicam 

uma alta concentração de tendências significativas e crescentes, nas estações localizadas nas 

mesmas regiões citadas acima durante as escalas de tempo anual e sazonal. SKANSI et al. 

(2013) identificaram tendências significativas e decrescentes nos índices de dias secos no NEB, 

porém, seus resultados não apresentaram tendências significativas para os índices de dias 

chuvosos. Em estudo recente, foram também verificadas tendências significativas das variáveis 

de precipitação sobre o NEB, com comportamento crescente em relação aos índices de dias 

secos na maioria das estações meteorológicas do estado do Ceará (COSTA et al., 2020). Os 

resultados descritos acima podem indicar um declínio no regime de chuvas no estado do Ceará, 

principalmente nas regiões centro-leste, noroeste e sul, no que se refere à distribuição espacial 

das estações-alvo com tendências significativas. 
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3.2.4 Coeficiente de correlação 

 A porcentagem de estações-alvo com a média dos coeficientes de correlação de Pearson 

ao nível de significância de 5%, entre os índices de precipitação e durante todos os períodos 

estudados no estado do Ceará, é mostrada na Figuras 26. A Figuras 26a mostra que os 

coeficientes de correlação entre os índices de dias secos e os índices de dias chuvosos são 

negativos no período anual, enquanto os coeficientes de correlação apenas entre os índices de 

dias secos e apenas entre os índices de dias chuvosos são todos positivos. Uma correlação forte 

e positiva é verificada entre o índice RR e os demais índices de dias chuvosas, exceto com o 

índice RX. Além disto, a correlação entre o índice RR e os índices de dias secos é forte e 

negativa, principalmente com as variáveis DD, LRD e DP. Assim, os índices de precipitação 

podem afetar relativamente as mudanças no índice RR e, desta forma, refletir na alta magnitude 

e nas tendências decrescentes e significativas do RR, conforme verificado na Figura 25 e nas 

Tabelas 7-9. Ao contrário dos outros índices, as variáveis RX e DPX exibem correlações fracas 

com quase todos os índices. Ademais, o índice RX apresenta correlação moderada e negativa 

com as variáveis DD e LRD de dias de pouca chuva (Figuras 26a). Um baixo percentual de 

estações possui correlação significativa, com 33,3% e 39,3% para os índices DD e LRD, 

respectivamente. No índice DPX é verificado correlação significativa e positiva, com 

intensidade moderada, para as variáveis DD e DP. O percentual de estações com correlação 

significativa para o índice DPX é geralmente pequena (Figuras 26a). 

 Uma forte correlação é agora observada em quase todas as séries dos índices RR com 

todos os índices na estação chuvosa, exceto com o índice RX (Figuras 26b). Uma alta 

porcentagem das séries é significativa, com as variáveis dos dias chuvosos associadas a um 

valor limite, apresentando correlações moderadas ou fortes com outros índices (Figuras 26b). 

Os coeficientes de correlação entre os índices de dias secos e entre os índices de dias chuvosos 

são positivos, enquanto os coeficientes de correlação entre os índices de dias secos e os índices 

de dias chuvosos são negativos. Os índices de dias com chuva parecem ainda causar mudanças 

no índice RR, mas sem influenciar o índice RX, durante a estação chuvosa. Por sua vez, o índice 

RX apresenta correlação moderada e negativa com as variáveis DD e LRD. Em relação às 

variáveis chuvosas, a correlação é inversa com as variáveis secas, com a intensidade variando 

geralmente entre moderada e forte. O índice DPX mostra correlações moderadas e negativas 

com as variáveis RR, R20 e N95, bem como correlações fracas e negativas (moderadas e 

positivas) com os índices relacionados à precipitação extrema RX, R30, R50 e N99 (DD, LRD 

e DP). As variáveis de dias chuvosos, associadas a um valor limite, são geralmente moderadas 
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ou fortemente correlacionadas com os outros índices, onde uma alta porcentagem das séries é 

significativa. 

 
Figura 26 Porcentagem de estações alvo (dentro dos quadrados) com a média dos coeficientes 

de correlação de Pearson ao nível de significância de 5%, entre os índices de precipitação no 

estado do Ceará no período anual (a), período chuvoso (b) e estação seca (c) de 1974 a 2018 

 A correlação positiva entre as variáveis chuvosas é principalmente forte durante a 

estação seca (Figura 26c), assim como acontece durante o período anual e a estação chuvosa 

(Figuras 26a e 26b). Os coeficientes de correlação entre os índices de dias chuvosos e os índices 

de dias secos são negativos, exceto entre as variáveis de dias chuvosos e o índice DPX, que é 

positivo. No entanto, os coeficientes de correlação entre apenas os índices de dias secos e entre 

apenas os índices de dias chuvosos são geralmente fortes e positivos. O índice DPX apresenta 

correlação fraca e positiva com a variável DD e correlação fraca e negativa com o índice LRD. 

Finalmente, as variáveis de dias chuvosos são moderadas ou fortemente correlacionadas com 

os outros índices como um todo (Figura 26c). 
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4 CONCLUSÕES  

 Essa dissertação descreve os resultados de dois trabalhos científicos, desenvolvidos com 

o objetivo de se compreender melhor o clima no Norte da região Nordeste do Brasil. Desta 

forma, o primeiro estudo investigou a ocorrência e a intensidade da precipitação e sua relação 

com a atmosfera de grande escala e os padrões de teleconexão que influenciam o regime de 

chuvas da região metropolitana de Fortaleza no Norte do estado do Ceará, de 1975 a 2013 

(SILVA et al., 2020). O segundo estudo reconstruiu as séries de precipitação diária, analisou as 

quebras de homogeneidade e sua possível associação com fenômenos meteorológicos e 

identificou as tendências, para todo o estado do Ceará durante o período de 1974 a 2018 (SILVA 

et al., 2021). 

4.1 Ocorrência de precipitação 

 No primeiro trabalho, o HMM foi utilizado para analisar a ocorrência e a intensidade da 

precipitação na RMF, localizada no NNB, usando uma rede de quatro estações pluviométricas, 

durante a estação chuvosa (fevereiro, março, abril e maio) de 1975 a 2013. A variabilidade 

interanual da região foi então representada por um modelo composto por quatro estados ocultos 

e consolidado pelo BIC. Três estados foram associados às condições climáticas com chuva, 

designados como muito chuvoso (1), chuvoso (2) e menos chuvoso (3), e outro foi relacionado 

às condições meteorológicas de seca, nomeado como seco (4). Assim, foram descritos os 

padrões de teleconexão relacionados a cada estado oculto que podem influenciar as chuvas no 

NNB. 

 O estado 1 foi caracterizado pela ocorrência de chuvas mais intensas sobre o NNB, 

podendo ser influenciado pelo forte resfriamento na bacia do Atlântico tropical Norte e pela 

circulação anômala da célula de Hadley, que resulta no deslocamento da ZCIT mais ao Sul. O 

estado 3 não mostrou nenhuma flutuação substancial nas condições climáticas. Os estados 2 e 

4 apresentaram resultados consideráveis, descrevendo os padrões de teleconexão que 

influenciam o regime de precipitação no NNB. No estado 2, foi verificado que os mecanismos 

que induzem precipitações mais persistentes estão relacionados à fase de resfriamento do ENOS 

no centro-leste do Pacífico e, possivelmente, ao tripolo do Atlântico, à fase positiva do NAO e 

à fase negativa do PNA. Estes mecanismos podem ser responsáveis por posicionar a ZCIT mais 

ao Sul devido à expansão (retração) da Alta Subtropical do Atlântico Norte (Sul). O estado 2 

apresentou uma tendência decrescente, enquanto os outros estados não apresentaram nenhuma 

tendência significativa, implicando em uma possível diminuição da precipitação durante a 

estação chuvosa nessa região. Foi observado que os eventos de seca definidos no estado 4 estão 
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correlacionados à, e principalmente sob a influência da, fase de aquecimento do ENOS e do 

tripolo do Atlântico, bem como da fase negativa do NAO e da fase positiva do PNA. Além 

disso, foi notado que os mecanismos acima contribuem para a retração (expansão) da Alta 

Subtropical do Atlântico Norte (Sul) e, consequentemente, na posição da ZCIT mais ao Norte. 

Concluindo, a Figura 27 mostra um diagrama esquemático que resume os padrões de 

teleconexão relacionados às condições chuvosas (estado 2) e secas (estado 4) durante a estação 

chuvosa no NNB. 

 

Figura 27 Diagrama esquemático dos padrões de teleconexão que atuam nas condições 

climáticas relacionadas ao estado 2 (chuvoso) e ao estado 4 (seco) sobre o NNB. Os centros de 

ação do PNA e NAO são representados por anomalias positivas (+) e negativas (-) do PNM. 

Setas sólidas denotam a ocorrência dos padrões de teleconexão, enquanto as setas tracejadas 

indicam a possibilidade de ocorrência de padrões de teleconexão. As cores em vermelho (azul) 

representam as fases positivas (negativas) destes mecanismos e as setas pretas grossas (finas) 

mostram ventos alísios fortes (fracos). O sombreado de cor amarelado (azulado) apresenta 

anomalias positivas (negativas) da TSM 
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 Assim, os resultados mostram evidências da importância da circulação atmosférica em 

larga escala e sua relação com as condições oceânicas, através da célula de Walker e da 

circulação atmosférica do Hemisfério Norte, na variabilidade interanual do NNB durante 

FMAM. 

4.2 Reconstrução das séries de precipitação 

 No segundo trabalho, a homogeneidade e a tendência de um conjunto de onze índices 

de precipitação foram investigadas no estado do Ceará, nas escalas de tempo anual e sazonal de 

1974 a 2018. Para isto, as séries de precipitação foram primeiramente reconstruídas e 

submetidas a um controle de qualidade. Em seguida, os índices de precipitação foram 

calculados a partir de um banco de dados com 84 pluviômetros. A avaliação da homogeneidade 

foi então realizada através do SNHT, do teste de Buishand, do teste de Pettitt e do teste de Von 

Neumann. As séries foram classificadas como "úteis", "duvidosas" e "suspeitas", com base no 

número de testes de homogeneidade que rejeitaram a hipótese nula para um nível de 

significância de 1%. Foi realizada também uma interpretação qualitativa da homogeneização 

das séries de precipitação. Na sequência, a tendência das séries foi analisada através dos 

métodos de Mann-Kendall e do estimador de inclinação de Sen. Por fim, foram examinados os 

coeficientes de correlação de Pearson entre os índices de precipitação. As principais conclusões 

deste estudo são listadas a seguir: 

• O comportamento dos valores de MAE das séries foi bastante similar, com exceção dos 

métodos SBE e CSM, que apresentaram um desempenho ligeiramente menor que os 

demais. Os métodos NRMS e MRES não diferiram das técnicas NRM e MRE, 

respectivamente, rejeitando a hipótese de que, se a sazonalidade climática da série 

temporal fosse considerada, calculando os parâmetros para os períodos chuvosos e secos 

separadamente, os valores estimados dos dados ausentes seriam melhorados. O método 

IDW foi o escolhido para o preenchimento das falhas, por apresentar o menor valor de 

MAE. Em seguida, o processo de controle de qualidade foi realizado nas séries de 

precipitação reconstruídas, utilizando a comparação de dados diários entre as estações-

alvo e suas estações vizinhas correspondentes. Assim, foram encontradas evidências de 

que as características estatísticas dos valores extremos das séries de precipitação não 

foram afetadas pelo processo de controle de qualidade. 

• A maioria das séries de precipitação foi estatisticamente classificada como "útil". Os 

resultados de homogeneidade são influenciados pelas variáveis testadas e pelos testes 

de homogeneidade utilizados (HÄNSEL et al., 2016). Portanto, os índices de dias secos 
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foram mais suscetíveis às quebras, principalmente o índice DD, enquanto as variáveis 

chuvosas foram menos suscetíveis às quebras, principalmente o índice RR. O SNHT e 

o teste de Von Neumann pareceram encontrar facilmente descontinuidades nas séries e 

os testes de Buishand e Pettitt mostraram porcentagens semelhantes e baixas. O 

desempenho dos testes foi consistente com a literatura, com o SNHT apresentando o 

maior número de quebras nos extremos das séries, e os testes de Buishand e Pettitt 

identificando o maior número de quebras no meio das séries. O número de anos de 

quebras foi bastante semelhante em relação à escala de tempo. Muitos destes anos de 

quebra nas séries de precipitação foram destacados por coincidir com os eventos de El 

Niño e de La Niña. No entanto, é necessário um estudo futuro mais aprofundado dessas 

questões. Assim, a análise de homogeneidade combinada com o processo de controle 

de qualidade pode melhorar a qualidade e reforçar a credibilidade do conjunto de dados 

para, então, investigar as tendências das variáveis de precipitação. 

• Foram identificadas tendências significativas em todos os índices de precipitação em 

relação ao período anual, estação chuvosa e estação seca no estado do Ceará. Os índices 

de dias chuvosos e de dias secos mostraram tendências predominantemente 

decrescentes e crescentes, respectivamente. Estes resultados, principalmente no período 

anual e na estação chuvosa, sugerem uma redução nas chuvas e um aumento nos dias 

de seca no estado do Ceará. Em relação à distribuição espacial da tendência, em todas 

as regiões do estado foram encontradas mais de uma variável com tendência 

significativa, exceto no setor centro-oeste, possivelmente porque a densidade de 

estações é baixa nesta região. Ademais, foi também observado um padrão de mudança 

na curva LOWESS, em quase todas as séries durante as décadas de 1980 e 1990, 

coincidindo com os anos de quebra determinados pelos testes de homogeneidade. Estes 

resultados estão de acordo com os eventos de El Niño e de La Niña e podem indicar 

uma redução no regime de chuvas no estado do Ceará. Estes períodos também 

coincidem com anos de secas severas que atingiu fortemente o NEB. Por fim, o 

desempenho dos métodos de Mann-Kendall e do estimador de inclinação de Sen 

concordaram na identificação das tendências das variáveis de precipitação como um 

todo. 

• Tendências de queda significativas do índice RR foram identificadas durante o período 

anual e a estação chuvosa, com magnitude variando de -10,05 a -5,29 𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑜 e de -

10,55 a -4,10 𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑜, respectivamente. Quase todos os índices de precipitação 

parecem induzir mudanças no índice RR, conforme observado nos coeficientes de 
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correlação fortes e significativos, podendo afetar os valores de magnitude das 

tendências decrescentes deste índice. Os coeficientes de correlação dos índices RX e 

DPX com as demais variáveis foram fracos. Quase todas as intensidades de correlação 

ficaram entre moderadas ou fortes, tal que a direção da correlação foi bastante 

semelhante ao longo das escalas de tempo. Em geral, os coeficientes de correlação entre 

os índices de dias secos e os índices de dias chuvosos foram negativos, enquanto os 

coeficientes de correlação apenas entre os índices de dias secos e apenas entre os índices 

de dias chuvosos foram todos positivos, durante as escalas de tempo anual e sazonal, 

exceto entre as variáveis de dias chuvosos e o índice DPX durante a estação seca, cuja 

correlação foi positiva. 

 Assim, as séries temporais de 45 anos de um conjunto de dados diários de 84 

pluviômetros geradas neste trabalho são uma fonte de dados consistentes e de qualidade, que 

podem servir de base para os mais diversos estudos sobre o tempo e o clima no semiárido 

nordestino e, portanto, seus impactos em diversos setores, como recursos hídricos, agricultura, 

saúde, entre outros. Além disto, os resultados desta pesquisa podem contribuir principalmente 

para um maior entendimento da variabilidade sazonal e anual do regime de precipitação do 

estado do Ceará. Para concluir, sugerimos que novos estudos examinem profundamente a 

associação entre os índices de precipitação e os padrões climáticos que influenciam o tempo e 

o clima no estado. 
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APÊNDICE A – Informações sobre a localização das estações-alvo 

 

Tabela A Informações sobre a localização das estações-alvo 

ID Município Posto Longitude Latitude 

 

1 Acaraú ACARAU -40,1184 -2,8859 

 

2 Granja GRANJA -40,8315 -3,1241 

 

3 Martinópole MARTINOPOLE -40,6998 -3,2179 

 

4 Uruoca URUOCA -40,5603 -3,3154 

 

5 Santana do Acaraú SANTANA DO ACARAU -40,2100 -3,4581 

 

6 Itapipoca ITAPIPOCA -39,5766 -3,4983 

 

7 Massapê MASSAPE -40,3444 -3,5221 

 

8 Viçosa do Ceará VICOSA DO CEARA -41,0946 -3,5682 

 

9 Uruburetama URUBURETAMA -39,4934 -3,6327 

 

10 Sobral SOBRAL -40,3449 -3,6606 

 

11 São Luís do Curu SAO LUIS DO CURU -39,2422 -3,6723 

 

12 São Gonçalo do Amarante SAO GONCALO DO AMARANTE -38,9797 -3,6747 

 

13 Itapajé ITAPAJE -39,5814 -3,6778 

 

14 Tianguá TIANGUA -40,9937 -3,7231 

 

15 Caucaia CAUCAIA -38,6833 -3,7500 

 

16 Pentecoste PENTECOSTE -39,2723 -3,7957 

 

17 Ubajara UBAJARA -40,9226 -3,8534 

 

18 Maracanaú MARACANAU -38,6313 -3,8849 

 

19 Maranguape MARANGUAPE -38,6826 -3,9031 

 

20 Mucambo MUCAMBO -40,7433 -3,9057 

 

21 Ibiapina IBIAPINA -40,8884 -3,9166 

 

22 

 

Cariré 

 

CARIRE 

 

-40,4749 

 

-3,9485 

 

23 São Benedito SAO BENEDITO -40,8666 -4,0463 

 

24 Guaiúba GUAIUBA -38,6374 -4,0465 

 

25 Reriutaba RERIUTABA -40,5846 -4,1413 

 

26 Guaraciaba do Norte GUARACIABA DO NORTE -40,7482 -4,1611 
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27 Pacajus PACAJUS -38,4667 -4,1830 

 

28 Pacoti PACOTI -38,9167 -4,2170 

 

29 Guaramiranga GUARAMIRANGA -38,9333 -4,2670 

 

30 Mulungu MULUNGU -38,9972 -4,3057 

 

31 Ipu IPU -40,7108 -4,3195 

 

32 Baturité BATURITE -38,8667 -4,3330 

 

33 Aracoiaba ARACOIABA -38,8090 -4,3733 

 

34 Aratuba ARATUBA -39,0471 -4,4169 

 

35 Capistrano CAPISTRANO -38,9000 -4,4670 

 

36 Itatira ITATIRA -39,6347 -4,5286 

 

37 Ipueiras IPUEIRAS -40,7184 -4,5330 

 

38 Aracati ARACATI -37,7747 -4,5685 

 

39 Itapiúna ITAPIUNA -38,9500 -4,5830 

 

40 Nova Russas NOVA RUSSAS -40,5685 -4,6995 

 

41 Monsenhor Tabosa MONSENHOR TABOSA -40,0636 -4,7971 

 

42 Jaguaruana JAGUARUANA -37,7816 -4,8486 

 

43 Russas RUSSAS -37,9767 -4,9419 

 

44 Quixadá QUIXADA -39,0333 -4,9670 

 

45 Boa Viagem BOA VIAGEM -39,7325 -5,1249 

 

46 Limoeiro do Norte LIMOEIRO DO NORTE -38,0984 -5,1519 

 

47 Crateús CRATEUS -40,6786 -5,1754 

 

48 Morada Nova MORADA NOVA -38,3531 -5,1894 

 

49 Quixeramobim QUIXERAMOBIM -39,2837 -5,2008 

 

50 Tabuleiro do Norte TABULEIRO DO NORTE -38,1292 -5,2484 

 

51 São João do Jaguaribe SAO JOAO DO JAGUARIBE -38,2732 -5,2715 

 

52 Pedra Branca PEDRA BRANCA -39,7167 -5,4500 

 

53 Novo Oriente NOVO ORIENTE -40,7667 -5,5330 

 

54 Senador Pompeu SENADOR POMPEU -39,3707 -5,5870 

 

55 Jaguaretama JAGUARETAMA -38,7640 -5,6086 

 

56 Milhã MILHA -39,1969 -5,6812 
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57 

 

Solonópole 

 

SOLONOPOLE 

 

-39,0069 

 

-5,7337 

 

58 Mombaça MOMBACA -39,6331 -5,7478 

 

59 Piquet Carneiro PIQUET CARNEIRO -39,4129 -5,8052 

 

60 Iracema IRACEMA -38,3043 -5,8109 

 

61 Jaguaribe JAGUARIBE -38,6207 -5,8861 

 

62 Deputado Irapuan Pinheiro DEP. IRAPUAN PINHEIRO -39,2673 -5,9184 

 

63 Tauá TAUA -40,2997 -6,0064 

 

64 Acopiara ACOPIARA -39,4427 -6,1108 

 

65 Iguatu IGUATU -39,3064 -6,3747 

 

66 Icó ICO -38,8621 -6,4079 

 

67 Cedro CEDRO -39,0615 -6,5963 

 

68 Baixio BAIXIO -38,7187 -6,7316 

 

69 Lavras da Mangabeira LAVRAS DA MANGABEIRA -38,9606 -6,7629 

 

70 Várzea Alegre VARZEA ALEGRE -39,2952 -6,7790 

 

71 Assaré ASSARE -39,8719 -6,8696 

 

72 Aurora AURORA -38,9684 -6,9426 

 

73 Caririaçu CARIRIACU -39,2854 -7,0466 

 

74 Campos Sales CAMPOS SALES -40,3667 -7,0670 

 

75 Potengi POTENGI -40,0305 -7,0947 

 

76 Nova Olinda NOVA OLINDA -39,6833 -7,1000 

 

77 Barro BARRO -38,7774 -7,1839 

 

78 Crato CRATO -39,4128 -7,2383 

 

79 Juazeiro do Norte JUAZEIRO DO NORTE -39,3260 -7,2460 

 

80 Missão Velha MISSAO VELHA -39,1466 -7,2488 

 

81 Barbalha BARBALHA -39,3016 -7,3072 

 

82 Milagres MILAGRES -38,9508 -7,3115 

 

83 Mauriti MAURITI -38,7722 -7,3839 

 

84 Brejo Santo BREJO SANTO -38,9838 -7,4851 

 


