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PREVISÃO SAZONAL DA PRECIPITAÇÃO PARA O NORDESTE DO 
BRASIL: UM CONTRASTE ENTRE AS METODOLOGIAS DE BOX-JENKINS 

E BOX-TIAO 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo com ajustes de 

modelos de previsões pelo método de Box-Jenkins (ARIMA) e Box-Tiao 

(ARIMAX) para precipitação acumulada mensal em seis cidades do Nordeste 

do Brasil, sendo escolhida de acordo com a classificação climática de Köppen. 

Tendo como variáveis exógenas: temperaturas da superfície do mar do oceano 

Atlântico e Pacífico. Em todas as séries de precipitação acumulada verificou-se 

a presença do componente sazonal, além disso, devido ao pressuposto de 

variância constante e normalidade dos dados não serem atendida, foi aplicado 

na série original à transformação Box Cox. Através das medidas de qualidade 

dos ajustes dos modelos pelo método ARIMA e ARIMAX, temos que o modelo 

ARIMAX evidenciou como o melhor ajuste aos dados em estudo, apresentando 

menores valores para os critérios de informação AIC, erro médio e erro 

quadrático médio. 

 

Palavras - Chaves: Classificação climática de Köppen, Método ARIMA, 

Método ARIMAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

SAZONAL FORECAST FOR PRECIPITATION FOR NORTHEAST BRAZIL: A 
CONTRAST BETWEEN BOX-JENKINS AND BOX-TIAO METHODOLOGIES 

 
ABSTRACT 

The objective this work is realize a comparative study with adjustment of 

previsions models by Box-Jenkins (ARIMA) and Box-Tiao (ARIMAX) methods 

for monthly accumulated precipitation in six cities of Brazilian northeast, 

choosing the cities according with Köppen climatic classification. We've 

exogenes variables: sea surface temperature of Atlantic and Pacific Ocean.In 

all precipitations accumulated series were observerd the presence of sazonal 

component, besides that, due to assumption of the constante variance and data 

normality isn't reached, was applied in original serie the Box Cox 

transformation.By the measures of quality of the models adjustments by ARIMA 

and ARIMAX method, we've the ARIMAX model evidencied like the better 

adjustment to data, showing lower values to AIC information criteria, mean error 

and mean square error. 

Keywords: Climate Classification of Köppen, ARIMA Method, ARIMAX Method. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 A região Nordeste do Brasil (NEB) possui uma área de 1.558.196 Km2, 

sendo composta por nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Esta região é banhada 

pelo Oceano Atlântico, e devido dessa grande extensão do território do NEB 

apresenta várias sub-regiões com características climáticas diferentes (Alvares 

et al. 2013), e com atuações de diversos mecanismos físicos, responsáveis 

pela distribuição de chuvas nessa região (Molion e Bernardo, 2002).  

 Historicamente, o semiárido do nordeste brasileiro é associado a 

ocorrências de eventos extremos, que podem ser caracterizados por chuvas 

abaixo do normal (seca) na escala climática e eventos de precipitação intensa. 

A falta d’água gera um grande problema para o homem do campo, interferindo 

em aspectos sociais, na economia, principalmente na pecuária, setor agrícola, 

etc., gerando aumento do desemprego rural, pobreza, fome, 

consequentemente acarretando em migração das áreas afetadas. Outro 

exemplo é o que vivenciamos nos dias de hoje, a seca atual afetando inclusive 

nas principais festividades popular da região, como os festejos juninos e 

carnavalescos, eventos que tem como característica apresentar grande 

movimentação econômica do certame atraindo empregos temporários e 

fortalecendo atividade turística. Grande parte desse território brasileiro possui 

uma agricultura praticada do tipo sequeiro, onde as culturas são desenvolvidas 

dependendo exclusivamente da precipitação natural (Marengo 2011). 

Quanto ao regime de chuva da região, o NEB se destaca por ter uma 

alta variabilidade climática, apresentando regiões com precipitação anual 

inferior a 500 mm como as regiões semiáridas, enquanto as regiões costeiras e 

o noroeste do NEB mostram precipitação anual superior a 1500 mm. Grande 

parte dessa variabilidade deve-se aos vários sistemas meteorológicos atuantes 

na região como a Zona de convergência Intertropical (ZCIT), os Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), 

as Linhas de Instabilidade (LI) e a Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS). 

Diversos trabalhos verificam influência do Oceano Atlântico Tropical na 

distribuição das chuvas nas regiões tropicais do continente Sul-Americano, 
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principalmente sobre o setor norte do Nordeste do Brasil (Alves, et. al, 1993; 

Markham & McLain, 1977; Nobre & Shukla, 1996, Amorim, et. al, 2014).  

Onde o El Niño ocorrendo no oceano Pacifico acontece conjuntamente 

com o Gradiente Inter hemisférico favorável do Atlântico, que é desfavorável às 

chuvas, causam anos secos ou muito secos no Nordeste brasileiro. Enquanto 

que o fenômeno La Niña (resfriamento anômalo das águas do oceano Pacífico) 

associado ao Gradiente Inter hemisférico desfavorável do Atlântico (favorável 

às chuvas), é normalmente responsável por anos considerados normais, 

chuvosos ou muito chuvosos na região. Por último, quando as águas do 

Pacífico estão em condições normais e o dipolo do Atlântico negativo (positivo), 

a probabilidade de se ter um ano normal ou chuvoso (seco) também é alta. 

Estudo sobre vários aspectos do clima do NEB, no sentido de uma 

melhor compreensão acerca dos fatores determinantes de suas condições é de 

suma importância. A meteorologia empreende em várias décadas, tentativas de 

desenvolver métodos científicos capazes de prever o tempo e as condições 

atmosféricas das estações sazonais (previsão sazonal) da região, seja por 

métodos estatísticos ou métodos baseados em fenômenos físicos. 

A realização de previsões climáticas sazonais para precipitação, 

temperatura e umidade relativa do ar, entre outros atributos meteorológicos, é 

de extrema importância para diversos setores. Tais previsões servem de alerta 

e auxiliam em tomadas de decisões nos setores agrícolas, de geração de 

energia, saúde pública, turismo, engenharia, etc. Dentre estes setores, não se 

sabe precisar em qual delas os impactos econômicos advindos de decisões 

tomadas baseadas em uma “má” previsão climática, sejam catastróficos. 

Observando as necessidades de setores de extrema importância econômica 

surge motivação para se tentar realizar previsões climáticas cada vez mais 

precisas. 

O objetivo desse trabalho é um estudo comparativo com ajustes de 

modelos de previsões pelo método de ARIMA e ARIMAX para precipitação 

acumulada mensal para seis cidades do Nordeste do Brasil. Tendo como 

variáveis exógenas, temperaturas da superfície do mar dos oceanos Atlântico e 

Pacífico. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

Os regimes pluviométricos da região Nordeste do Brasil são 

caracterizados por influências de diversos sistemas meteorológicos. Na escala 

espacial local, temos a brisa continental e marítima (Teixeira, 2008). Na escala 

regional temos contribuição dos vórtices ciclônicos de altos níveis (Kousky e 

Gan, 1983; Coutinho et al., 2010), linhas de instabilidade (Cohen et al., 2009; 

Alcântara et al. 2011) e  distúrbios ondulatórios de leste (Torres e Ferreira, 

2011). Enquanto que nos sistemas de grande escala (Chaves e Cavalcanti, 

2001), a formação da Zona de Convergência Intertropical (Uvo, 1989) e da 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (Quadro, 1999). As chuvas na região 

são relacionadas principalmente pelo mecanismo de convecção local na escala 

diurna e intradiurna (Yang et al., 2008); pela escala sazonal e intrasazonal 

(Souza e Ambrizzi, 2006); e pela variabilidade interanual, em que o fenômeno 

El Niño Oscilação Sul (ENSO) é o fator predominante (Rodrigues et al. 2011). 

O NEB sofre com alta variabilidade nos fenômenos adversos de tempo 

com chuvas intensas (Liebman et al., 2011; Oliveira et al., 2014; 2016) e de 

clima com seca severas (Hastenrath, 2006). Acarretando em grandes prejuízos 

sociais e econômicos, como por exemplo: qualidade de vida dos moradores do 

semiárido, queda na produtividade do setor agrícola e da pecuária.  

A previsão climática sazonal visa estimativa do comportamento médio da 

atmosfera para os próximos meses, com alguns meses de antecedência. 

Objetivando prever se o próximo verão será mais quente ou mais frio que o 

normal, ou ainda, mais ou menos chuvoso do que o normal. Todavia, todo 

estudo sobre variáveis climatológicas recomenda-se ter uma análise histórica 

ao longo do tempo de no mínimo 30 anos. Em vários seguimentos da 

sociedade, os resultados de previsões meteorológicas têm sido utilizados como 

auxílio na tomada de decisão, com isso tornam-se cada vez mais necessários 

estudos visando melhoria da qualidade das previsões de variáveis na escala 

espacial e temporal.  

Atualmente, métodos dinâmicos têm sido utilizados pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET, 2016) do Brasil. Tal metodologia consiste da 

agregação de resultados obtidos por métodos estocásticos que se baseiam no 
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comportamento recente e passado de séries de precipitação e temperatura 

média, como também de métodos que utilizam como preditores, dados da 

Temperatura da Superfície do Mar (TSM), ajudando a incorporar nas previsões 

o efeito dinâmico imposto pelas circulações induzidas pela TSM.  

A temperatura da superfície do mar tem uma importante influência nas 

trocas de calor, momento e umidade entre a atmosfera e os oceanos (Donlon 

et ai., 2002). Eventos climáticos mostram grande sensibilidade a grandes 

variações nos padrões de TSM, principalmente no caso do fenômeno El Nino 

(Coppin e Bradley, 1991). 

Avaliando outros trabalhos (e.g. Smith e Livezey, 1999; Widmann et al., 

2003; Coelho et al, 2004, Lúcio et al, 2010, Dantas,  2016), recentemente, 

métodos estatísticos de modelos dinâmicos foram aplicados para relacionar a 

resposta do clima a uma determinada variável, como por exemplo, a variável 

oceânica TSM. Os resultados provenientes de modelagem estocástica 

mostraram-se adequados para a realização de previsão climática sazonal, seja 

ela, para componentes oceânicas (TSM) como para componentes atmosféricas 

(Precipitação e Temperatura). 

2.1 - Previsões sazonais 

Previsão sazonal é de suma importância em diversas áreas 

socioeconômicas: indústria, agricultura, geração e transmissão de energia e 

turismo, que necessitam do melhor desempenho dos acertos das previsões 

climáticas sazonais. Segundo Chechi e Sanches (2013b), a partir da análise de 

séries temporais climatológicas é possível se construir modelos de previsão 

que necessitam basicamente de um vetor de valores observados ao longo do 

tempo. 

Nos últimos dez anos, estudos relacionados à climatologia em escalas 

global, regional e, mesmo em escala local (microclima), tem se utilizado 

diversos modelos estatísticos de previsão para analisar o comportamento de 

dados, envolvendo os principais elementos climáticos, principalmente séries 

temporais de temperatura e precipitação (Chechi e Sanches, 2013b). 
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Apesar dos avanços da modelagem dinâmica, o uso de modelos 

empíricos não foi descartado. Nesse contexto, o estudo realizado por Folland et 

al. (2001) comparou quatro anos de previsão sazonal elaborada via 

modelagem numérica dinâmica e estatística sobre o NEB. Mostrando que os 

resultados dos modelos dinâmicos não superaram o desempenho do modelo 

empírico. 

Melhorias nos modelos de circulação geral da atmosfera e nos modelos 

climáticos regionais têm sido intensificadas para prover em maior confiabilidade 

na modelagem empírica. Estes métodos empíricos apresentam resultados 

promissores em seu desempenho na previsão sazonal (Barnston et al., 2003; 

Hertig e Jacobeit, 2011; Da Silva et al., 2014). 

 A grande evolução de ferramentas empíricas permitiu a divulgação de 

revisão dos conhecimentos e capacidade de previsão do clima sazonal. Sendo 

destacado que os modelos de regressão linear são umas das técnicas 

estatísticas mais utilizadas para previsão de anomalias climáticas (Goddard et 

al., 2001). 

Dentre os modelos estocásticos, os modelos de séries temporais da 

classe ARIMA (autorregressivo integrado de médias móveis) possuem grande 

destaque. Como uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas 

no tempo, conclui-se que os processos que compõem o ciclo hidrológico como 

a chuva, vazão, evaporação, infiltração, dentre outros, por serem objetos de 

medições sistemáticas em tempos discretos, podem ser tratados como séries 

temporais (Bayer et al., 2012). 

Gámiz-Fortiset al. (2010) combinou modelos de regressão linear (MRL) 

com um modelo ARIMA para criar um esquema de modelagem para anomalias 

de vazão de um dos rios mais extensos da Península Ibérica, o Rio Douro. 

Entre os modelos tradicionais de previsão existentes se destacam os 

modelos da classe ARIMA, modelos Box-Jenkins e os algoritmos de alisamento 

exponencial, os quais são utilizados frequentemente pelas ciências econômicas 

(Morettin; Toloi, 1981). 
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Leite e Peixoto, (1996) mostraram que o modelo ARIMA vem recebendo 

atenção especial na utilização nas geociências. Os autores trabalharam com o 

modelo ARIMA, aplicando-o em uma longa série temporal de dados de 

temperatura e precipitação em Portugal no período de 1856 a 1994, totalizando 

138 anos. Além disso, utilizou-se o teste de Mann Whitney e o teste de 

autocorrelação de dados para se verificar a significância dos dados gerados na 

nova série sintética. Os resultados obtidos mostraram-se extremamente 

eficientes, apresentando resultados muito próximos dos dados reais, 

consequentemente apontando uma boa confiabilidade no modelo. 

Sanches (2002) procurou gerar uma série de dados a partir da formação 

do lago da UHE de Tucuruí no Pará com base nas precipitações diárias 

anteriores a sua formação para compará-los com dados reais obtidos após seu 

enchimento no ano de 1984. Ao comparar os dados da série real (pós-

enchimento) com os da série gerada pelo modelo ARIMA, os resultados 

apontaram para um alto coeficiente de correlação (R=0,89). No entanto, 

comparando-se o início e o final do período chuvoso entre ambas as séries 

(original e a sintetizada pelo modelo ARIMA) nos cinco primeiros anos após a 

formação do lago, o modelo ARIMA propôs o atraso de um mês no retorno das 

chuvas nos quatro anos seguintes a formação do lago da hidrelétrica. 

 Lúcio et al. (2010) utilizando análise de series temporais pelos métodos 

estocásticos ARIMA e Hol-Winters verificou-se que as estimativas de 

precipitação são aceitáveis dentro do âmbito meteorológico. Em geral as séries 

tendem a convergir para uma estabilidade em relação à componente sazonal. 

Almeida et al. (2011) em seu estudo na bacia do rio Itapemirim em 

Espírito Santo sobre uma série temporal de precipitações mensais no período 

de 1940 a 2006, compararam os modelos obtidos por métodos geoestatísticos 

(técnica de Kriging - Krigagem) com modelos de séries temporais de Box e 

Jenkins (modelo ARIMA) na realização de previsões em pequenas escalas de 

tempo. No entanto, mesmo o modelo geoestatístico apresentando os melhores 

valores de estimação em relação ao modelo ARIMA, estatisticamente, os 

resultados não podem ser considerados diferentes. 
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Andrade et al. (2012) analisaram o comportamento das séries temporais 

de temperatura na cidade de Nossa Senhora da Glória em Sergipe, utilizando o 

modelo ARIMA, os autores observaram que a variação da temperatura não é 

regular ao longo do ano, demonstrando que o trimestre janeiro, fevereiro e 

março possuem maior variação. Os resultados ainda mostraram que as 

temperaturas no mês de março apresentaram os maiores índices de variação e 

que o método de Box-Jenkins foi considerado satisfatório. 

 Bayer et al. (2012) utilizou modelos da classe ARIMA para modelar as 

vazões da bacia hidrográfica do rio Potiribu localizada na região noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul. Este trabalho evidenciou outra grande 

importância dos modelos estocásticos como os modelos ARIMA, na previsão 

de parâmetros climáticos em longo prazo. 

Chechi e Bayer (2012) procuraram desenvolver um modelo de previsão 

para as temperaturas máximas e mínimas mensais em Erechim utilizando-se 

modelos matemáticos da série ARIMAX a partir do ano de 1999. Os modelos 

matemáticos utilizaram técnicas de regressão múltiplas com base em dados de 

temperatura e precipitação. Seus resultados mostraram-se significativamente 

expressivos quanto à previsão mensal. 

Em outro trabalho, Chechi e Sanches (2013b), aplicaram modelos de 

previsão aos totais mensais de precipitação de Erechim (RS) no período de 

2003 a 2011, buscando encontrar o modelo que melhor representasse seu 

caráter preditivo. A utilização das temperaturas mensais máximas e mínimas 

como covariáveis para precipitação, permitiu que o modelo ARIMAX (0,0,0) 

(2,2,1) captasse bem o comportamento da série. 

No trabalho de Chechi e Sanches (2013a), seguindo a mesma 

abordagem estatística, os autores procuraram avaliar a participação do 

fenômeno ENOS nos totais anuais de precipitação em Erechim e em Quatro 

Irmãos (RS), para o período de 1958-1981, utilizando técnicas estatísticas, com 

destaque para o uso do Índice de Anomalia de Chuva (IAC). Os autores 

constataram que, para a região do Alto Uruguai gaúcho, as precipitações 

anuais sofreram mais influência da fase quente do fenômeno ENOS (El Niño) 

do que a fase fria (La Niña), a partir do final dos anos 1950. 



19 
 

2.2 - Sistemas meteorológicos 

Este tópico abordará os sistemas meteorológicos citados anteriormente. 

Devido a grande extensão territorial do NEB, regiões distintas são influenciadas 

por sistemas meteorológicos específicos. Estes sistemas, além de atuarem 

exclusivamente em algumas regiões do NEB, sofrem intensas influência de 

fenômenos de escala intra-sazonal e interanual. 

2.2.1 - Vórtice Ciclônicos de Altos Níveis 

Uns dos principais fenômenos meteorológicos de escala sinótica que 

alteram as condições meteorológicas no Nordeste Brasileiro (NEB) é o Vórtice 

Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) (Gan, 1982; Kousky e Gan, 1981). Este 

fenômeno pode gerar elevados níveis de chuvas na região periférica e secas 

na região central. 

 

Figura 1 - Imagem do satélite GOES-8 no Canal infravermelho no dia 09 de 
janeiro de 1999 

Fonte: INPE/CPTEC/DSA 

Os primeiros estudos acerca do VCAN foram feitos por Palmén (1949) e 

Palmer (1951) definindo dois tipos de VCAN para região subtropical e tropical, 

respectivamente. Sendo definidos como sistemas com núcleo de baixa pressão 

em escala sinótica, formados inicialmente na alta troposfera podendo se 

estender a níveis inferiores e cuja circulação ciclônica fechada possui o centro 

mais frio que sua periferia. Em geral, este fenômeno ocorre no verão austral, 

com um movimento de leste a oeste. Em altos níveis (200 a 300 hPa), pode se 

estender até 700 hPa. No centro do sistema, devido aos movimentos 

subsidentes do vento no centro, inibindo formação de nebulosidade e 

consequentemente chuva, enquanto que nas bordas ocorre à convergência de 

vento, formação de nebulosidade e chuva (Gan, 1982). 
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O VCAN forma-se de várias formas como definido por Paixão (1999) que 

são: Clássica (Kousky e Gan, 1989), Alta (Ramirez, 1999), Africana I e II, e 

Mista. Na formação Clássica, a intensificação da alta da Bolívia, intensifica o 

cavado do nordeste formando-se o VCAN. Na formação alta, devido à entrada 

de um sistema frontal em superfície, por conservação de calor latente, cria-se 

um anticiclone em altos níveis que intensifica o cavado no NEB e forma o 

ciclônico. As formações africanas I e II referem-se à formação do VCAN devido 

a presença do par de ciclone e anticiclone respectivamente (Paixão, 1999). 

2.2.2 - Zona de Convergência Intertropical 

 Um dos fenômenos meteorológicos mais importantes na região 

equatorial do globo é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), motivo por 

ser foco em diversos estudos. 

A ZCIT encontra-se em uma região de características atmosféricas e 

oceânicas marcantes onde ocorre a zona de confluência dos alísios, zona do 

cavado equatorial, zona de máxima temperatura da superfície do mar (TSM), 

zona de máxima convergência de massa e zona da banda de máxima 

cobertura de nuvens convectivas, todas interagindo próximas à faixa equatorial 

(Ferreira, 1996). Vale ressaltar que nem sempre todas essas características 

são presentes ao mesmo tempo (Hastenrath e Heller, 1977; Hastenrath e  

Lamb, 1977). 

 

Figura 2 - Imagem de satélite da Zona de Convergência Intertropical sobre o 
Oceano Pacífico equatorial 

Fonte: NASA 
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Em geral, identifica-se a ZCIT por um aglomerado convectivo de nuvens 

bem caracterizado sobre o oceano na região equatorial. Apesar da ZCIT se 

posicionar no hemisfério norte na maior parte do ano, no período de março e 

abril tem um movimento ao sul. O Norte do NEB, tal como o Norte do Brasil são 

regiões clássicas que tem seu regime pluviométrico modulado pela ZCIT 

(Hastenrathand Lamb, 1977; Nobre and Shukla, 1996; Uvo, 1989; Molion e 

Bernado, 2002). Tais variações da chuva sobre o NEB são ligadas a posição 

da ZCIT no Atlântico e sobre o continente (Hastenrath and Heller 1977; Moura 

and Shukla 1981; Nobre and Shukla 1996). 

 

Figura 3 - Zona de Convergência Intertropical atuando sobre o Norte e 
Nordeste Brasileiro 

Fonte: INPE/CPTEC/DSA 

Souza e Cavalcanti (2009) estudaram as altas subtropicais dos 

atlânticos e observaram influencia na ZCIT. A anomalia intensa da alta 

subtropical do Atlântico Norte confluindo com ventos alísios vindos mais do Sul 

e o resfriamento da temperatura da superfície do mar no Atlântico Norte são os 

mecanismos responsáveis por posicionar a ZCIT para o NEB. 

2.2.3 - Zona de Convergência do Atlântico Sul 

 Este fenômeno de escala sinótica atuante na América do Sul ocorre no 

verão austral, e tem imensa importância no regime pluviométrico, organizando 

a nebulosidade desde a Amazônia até o sudoeste do Atlântico Sul, 

influenciando as regiões Centro-oeste e Sudeste Brasileiros (Quadro, 1994). 
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Figura 4 - Zona de convergência do Atlântico Sul sobre a América do Sul 

Fonte: INPE/CPTEC/DSA 

Segundo Quadro (1994), a presença da ZCAS pode ser detectada pela 

convergência de massa, e umidade na baixa e média troposfera ao longo de 

uma faixa de movimentos ascendentes com orientação Noroeste-Sudeste com 

persistência de 4 dias ou mais. 

 A Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) ocorre quando há 

persistência em até 4 dias, como determinado em estudos anteriores para 

caracterização da ZCAS. Este termo foi introduzido à comunidade 

meteorológica pelo Grupo de Previsão de Tempo do Centro de Previsão do 

Tempo e Estudos Climáticos (GPT-INPE), devido à verificação de variações no 

padrão de estabelecimento da ZCAS consolidadas no dia a dia do ambiente 

operacional (Sacramento Neto et al., 2010). Em todos os aspectos, a ZCOU se 

assemelha a ZCAS, exceto a escala temporal, em que a ZCOU dura até 3 dias. 

2.2.4 - Distúrbios Ondulatórios de Leste 

Os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) se formam em baixos níveis, 

no campo de pressão atmosférica, na faixa tropical do globo terrestre, na 

região dos ventos alísios, e se deslocam de oeste para leste, ao longo da 

região equatorial (Riehl,1945; Berry et al,. 1945). 

São responsáveis pelo regime de chuvas importantes no norte e 

nordeste do Brasil (Caetano, 2011). Ele provoca chuvas principalmente na 
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zona da mata, que se estende desde o recôncavo baiano até o litoral do Rio 

Grande do Norte, entretanto, dependendo das condições oceânicas e 

atmosféricas, se favoráveis, os DOL também causam chuvas no estado do 

Ceará nos meses de junho, julho e agosto, principalmente na parte centro-norte 

do estado. 

No Nordeste brasileiro, ocorrem no período de inverno austral, com 

comprimento de onda variando entre 2000 - 2500 km, período de vida de 3 a 4 

dias (Neiva, 1975; Diedhiou et al., 2010; Torres e Ferreira, 2011). 

 

Figura 5 - Distúrbio Ondulatório de Leste causando chuvas no litoral do 
Nordeste brasileiro 

Fonte: GeoTextos, vol. 9, n. 2, dez. 2013. K. Alves, L. Cavalcanti, R. Nóbrega. 173-189 

Alguns autores propuseram os possíveis mecanismos associado à 

gênese do DOL (Yamazaki & Rao, 1977; Asnani, 1993; Espinoza, 1996; 

Fedorova, 2008) que foram: confluências dos ventos alísios dos dois 

hemisférios; aprofundamento de um VCAN ou prolongamento de um cavado de 

latitudes médias para o equador. 
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2.2.5 - Linhas de Instabilidade 

Linhas de instabilidade consistem de um conjunto de cumulonimbus 

alinhados que se deslocam de uniformemente, mantendo identidade durante 

seu tempo de vida, que varia entre poucas horas até um dia (SILVA DIAS, 

1987). 

Sua formação acontece basicamente pelo fato da grande quantidade de 

radiação solar incidente sobre a região tropical ocorre o desenvolvimento das 

nuvens cumulus, que atingem um número maior à tarde e início da noite, 

quando a convecção é máxima, com consequentes chuvas. 

Muitos estudos na costa norte do Brasil e região amazônica (Molion, 

1987; Cohen, 1989; Cohen et al., 1995; Braga e Cohen, 2004), apontam que 

estes sistemas são constituídos por células convectivas individuais, e 

posteriormente alinham-se, para formar a Linha de instabilidade. Outro fator 

que contribui para o incremento das LI, principalmente nos meses de fevereiro 

e março, é a proximidade da ZCIT (Cavalcanti, 1982). 

 

Figura 6 - Diagrama esquemático da nebulosidade associada às linhas de 

Instabilidade: a) de fevereiro a maio, b) agosto a novembro, c) Imagem de 

satélite METEOSAT-7 via FUNCEME, mostrando uma linha de instabilidade 

desde o litoral do Maranhão ate o estado do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Cavalcanti, 1982. 
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2.2.6 - El Niño Oscilação Sul 

El Niño Oscilação Sul (ENOS) de forma mais genérica são os 

aquecimentos anômalos das águas superficiais e sub-superficiais do oceano 

Pacífico Equatorial. É um fenômeno de escala global de interação oceano-

atmosfera que altera os padrões normais da temperatura da superfície do mar 

(TSM), dos ventos alísios no Pacífico equatorial e da circulação atmosférica 

(circulação de Walker). Em geral, alterna-se de 3 a 7 anos, intercalando entre 

condições oceânicas normais e La Niña, que é o resfriamento das águas 

superficiais da mesma região (Glantz et al., 1991; Grimm et al., 2003; 

Rodrugies et al., 2011; Duate et al., 2015). 

Em situação de normalidade, a célula de Walker em baixos níveis, 

circula de leste a oeste, onde ascende no Pacífico Central/Ocidental e 

descende no oeste da América do Sul. Quando a TSM tem anomalias 

positivas, o movimento ascendente acontece no centro do Pacífico Equatorial, 

bifurcando a célula de Walker, mudando a descendência que antes era no 

oeste da América do Sul, para o Norte/Nordeste Brasileiro (Hastenrath, 1976; 

Kousky et al., 1984; Kayano et al., 1988; Ropelewski and Halpert, 1987, 1989; 

Kiladis and Diaz, 1989), vide a figura. 

 

Figura 7 - Padrão de circulação durante um evento de El Niño 

Fonte: Dr. Michael McPhaden do Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL)/NOAA, 
Seattle, Washington, EUA. 

Diversos estudos, ao longo dos anos, têm sido produzidos na intenção 

de compreender melhor a influência do El Niño no clima do Nordeste Brasileiro. 

Grimm et al. (2004) verificou que eventos de El Niño e La Niña tem grande 

influencia nos eventos extremos de chuva no NEB. 
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Eventos El Niño têm sido associados à ocorrência de estações chuvosas 

deficientes na Região Nordeste do Brasil (e. g. Alves e Repelli, 1992). Andreoli 

e Kayano (2006) observaram que além da variabilidade da TSM do Pacífico 

Tropical em eventos de El Niño, a variação do oceano Atlântico tropical Sul tem 

uma relativa importância no regime climático do Nordeste Brasileiro, 

dependendo do sinal, aumentam ou diminuem as anomalias de precipitação no 

Nordeste Brasileiro. 

Em regiões tropicais, o ENOS é o principal fenômeno responsável pela 

variabilidade inter anual do clima (McBride et al., 2005) e que afeta 

significativamente a variação das chuvas (Aldrian & Susanto, 2005). Segundo 

Kane (2006), não há uma relação clara entre o regime de chuvas no litoral do 

Leste do NEB, entretanto, El niños fortes intensificam as secas na região do 

NEB entre fevereiro e maio. 

2.2.7- Influência das TSM na precipitação 

O aquecimento radiativo é o fator dominante na variabilidade da 

temperatura da superfície do mar (TSM). A incidência dos raios solares é maior 

sobre os trópicos se comparado a regiões polares, gerando um forte gradiente 

térmico norte-sul, criando trocas de calor em médias latitudes (Wallace e 

Hobbs, 2006). 

A interação dos gradientes de TSM com a atmosfera tem sido alvo de 

estudos (O’neill et al. 2010), a maioria destacando os impactos da influência da 

TSM no escoamento atmosférico em superfície (Castelão, 2012; Song et al. 

2009). 

Uvo et al. (1997) em seu estudo, relacionou as temperaturas dos 

oceanos Pacífico Central Leste e Atlântico Tropical Sul com as precipitações 

que acontecem no nordeste brasileiro. Os autores observaram que no mês de 

março, os padrões que acontecem simultaneamente no Pacífico e Atlântico têm 

correlações fortes. Nos períodos em que o oceano Pacífico está mais frio e o 

Atlântico Tropical Sul quente, favorecerá as precipitações no Nordeste 

Brasileiro, enquanto que em períodos em Pacífico quente e Atlântico mais frio, 
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desfavorecerá as precipitações. Isto está associado com a ZCIT que vai mais 

ao Sul no mês de março. 

Andreoli e Kayano (2007) analisaram as possíveis combinações e suas 

influências das TSM nas precipitações. Identificando que a influência ocorrida 

entre o Pacífico e o Nordeste ocorre pela mudança na estrutura da célula de 

Walker nos meses de dezembro a fevereiro e pelas teleconexões extratropicais 

de março a maio. Ainda foi ressaltado que o ENOS em fase de La Niña junto 

com Atlântico Tropical quente favorece a anomalia de precipitação positiva, 

enquanto que ao contrário desfavorece. Os autores também destacam a 

importância do Atlântico nas precipitações do Nordeste do Brasil, devido ao 

fornecimento de umidade deste oceano para o continente. 

Bezerra e Cavalcanti (2008) estudaram fontes aparentes de calor e 

sumidouro de umidade, com as características da circulação atmosférica de 

grande escala, na região Norte e Nordeste do Brasil e relacionando a energia 

estática com os Oceanos Pacífico e Atlântico. Os autores verificaram que nos 

períodos favoráveis, (El Nino e gradiente positivo) as áreas centrais do norte e 

leste do Nordeste apresentaram períodos mais secos, enquanto que o inverso, 

período desfavoráveis (La Nina e gradiente negativo) as mesmas regiões 

apresentaram períodos mais úmidos. 

Menezes et al. (2008) mostraram a existência nas relações diferenciadas 

nas precipitações do estado da Paraíba com relações à TSM. Os resultados 

mostram que a relação com os veranicos no litoral e brejo do estado tem 

maiores correlações com as anomalias de TSM do Atlântico, enquanto que as 

regiões do Cariri, Curimataú e Sertão, que compreende as regiões centrais e 

oeste, estão correlacionados com a TSM do Pacífico equatorial, enquanto que 

no Agreste são correlacionadas com ambas as TSM. Os autores mostram que 

o Agreste possui características tanto do litoral quanto do sertão, isto por ser 

uma região de transição entre ambas. 

Moura et al. (2009) mostraram que as maiores correlações entre as 

precipitações no setor leste do Nordeste Brasileiro e as TSM são no Atlântico 

Tropical, em que existem regiões em que o coeficiente de correlação é de 0,60, 

indicando o aumento nas precipitações quando o Oceano Atlântico Tropical Sul 
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tem suas águas mais quentes e diminuindo a precipitação quando ocorre o 

inverso. Além disso, verificou-se que as TSM podem predizer com maior 

eficácia a tendência de precipitação nestes setores. 

3 - MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia - 

INMET, em formato TXT, onde a série histórica de precipitação acumulada 

mensal foi do período de janeiro de 1961 até o mês de dezembro de 2014. A 

Figura 8 mostra o mapa com estações climatológicas selecionadas para o 

estudo. Além disso, o instituto National Center for Environmental Prediction 

(NCEP) disponibilizou pelo site 

www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices em formato TXT, a série 

histórica de Janeiro de 1950 até dezembro de 2014 referente à temperatura 

superfície dos oceanos Atlântico e Pacífico. Onde estes dados de TSM foram 

obtidos por meio de reanálise de NCEP / NCAR para campos atmosféricos 

para o período de 1981 a 2010 usando um sistema de assimilação de dados de 

última geração com uma versão de resolução T62 do modo de previsão de 

alcance médio (MRF) do NCEP. Para os dados faltantes aplicou-se o método 

de imputação de multivariada por meio da abordagem de média preditiva. O 

software livre estatístico R, versão 3.2.0, foi utilizado para aplicação dos 

métodos estatísticos. 

Figura 8: Mapa das estações selecionadas situadas no Brasil 

 

Foram escolhidas 6 cidades no Nordeste Brasileiro de acordo com a 

classificação climática de Köppen (Alvares, Stape, Sentelhas, Gonçalves e 
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Sparovek, 2013), que é um sistema de classificação global dos tipos climáticos 

bastante utilizada em geografia, climatologia e ecologia. 

Natal - RN, clima tropical com estação seca de verão, posicionada no 

setor nordeste do NEB, essa cidade tem a influência da ZCIT no período de 

janeiro a março e DOL nos meses de junho e julho o período mais chuvoso na 

cidade. Fortaleza - CE, clima tropical com estação seca de verão, no litoral 

norte do NEB é afetado intensamente pela ZCIT igualmente como Teresina - PI 

(clima tropical com estação seca de inverno), que após o período da ZCIT, 

ocorre uma brusca mudança no regime de precipitação. 

Barreiras - BA, clima tropical com estação seca de inverno, em 

comparação as cidades dessa região, foi a que apresentou melhor 

homogeneidade dos dados de precipitação. Essa região é importante, pois é 

influenciada pela ZCAS. Salvador, clima tropical úmido, no litoral da Bahia, 

apresenta um regime pluviométrico com bastante precipitação ao longo do ano, 

devido à circulação diurna e noturna. Petrolina, clima das estepes quentes de 

baixa latitude e altitude, localizada na região central do NEB. 

Nos ajustes de modelos de previsões para precipitação acumulada 

mensal nas cidades em estudo pelo método ARIMAX, atribui-se como variáveis 

exógenas as Temperaturas da Superfície do Mar (TSM) do Atlântico e Pacífico, 

a Figura 9 mostra a localização dessas temperaturas. Inicialmente, escolha das 

TSM foi realizada através da função de autocorrelação cruzada, entretanto, 

para tal aplicação necessita que as variáveis em estudo sejam estacionárias, 

fato não ocorrido nessa análise, com isso utilizou-se o método de pré-

branqueamento (Anexo C). Corrigido o problema, observaram-se quais 

defasagens mensais de temperatura de superfície do mar estavam 

correlacionadas com a precipitação acumulada das cidades em análise. Na 

Tabela 1 mostra as defasagens mensais das TSM que foram selecionadas 

para a variável exógenas. 
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Figura 9 - Mapa da localização das temperaturas da superfície do mar 

Tabela 1 - Identificação das TSM com suas respectivas defasagens mensais 
Temperatura da Superfície  

do Mar - TSM 
Defasagens 

Natal Fortaleza Teresina Salvador Barreiras Petrolina 
Atlântico Norte --- 0,1,2 0,1,2 0,2 --- 0,1 
Atlântico Sul 1,2,3,4 0,1,2,3,5,6 1,4,5 1,2,3,4 3 --- 

Atlântico Tropical --- 1,2 3 1,2 --- 2 
Pacífico Nino 1.2 0 --- --- 1,2,3 --- 3 
Pacífico Nino 3 --- --- 2,3,4 0,1,2 --- 2,3,4 
Pacífico Nino 4 --- 0,1,2,3,4 0,1,2 2,3,4 --- 1 

Pacífico Nino 3.4 --- 2,3 1,2,3 0,4 --- 1,2,3,4 
 

 

3.1 - Box-Jenkins 

Os modelos de Box-Jenkins são utilizados nas mais diversas áreas de 

estudo da economia e da administração, principalmente com relação à 

determinação e previsão de preços para produtos industriais, entre outras 

aplicações. O modelo ARIMA é uma generalização do modelo auto-regressivo 

de média móvel (ARMA). A representação ARIMA (p, d, q) refere-se, 

respectivamente, às ordens de auto-regressão, de integração e de média 

móvel, em que p é o número de termos auto-regressivos, d é o número 

de diferenças e q é o número de termos da média móvel. 

No caso de d = 0 e q = 0, temos o modelo AR(p), em que {ϵt} é uma 

sequência de variáveis aleatórias com média zero e variância σ²ϵ. Um processo 

Yt é denominado processo autoregressivo de ordem p, ou AR(p). 

푌 = 	 훽 푌 + 훽 푌 + 	… + 	훽 푌 + 	 휀 	 
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No caso de d = 0 e p = 0, temos o processo de médias móveis, onde a 

variável Yt é uma combinação entre os ϵt ocorridos no tempo t e t-1, formando-

se um processo conhecido como médias móveis, o processo MA(q) pode ser 

descrito como: 

푌 = 	 휀 −	휃 휀 −	휃 휀 − ⋯−	휃 휀  

No caso de d = 0, temos o modelo ARMA (p, q) temos um processo com 

componentes autorregressivas e de médias móveis. Com isso, temos o modelo 

ARMA (p,q) sendo descrito da seguinte forma: 

푌 = 	 훽 푌 + 	훽 푌 + 	… + 	훽 푌 + 	 휀 −	휃 휀 −	휃 휀 − ⋯−	휃 휀  

Entretanto, a abordagem bastante utilizada em análise de modelos 

paramétricos de séries temporais consiste em ajustar modelos auto-regressivos 

integrados de média móveis a um determinado conjunto de dado, onde este 

modelo possibilita descrever um processo estocástico utilizando observações 

passadas da variável resposta e do termo de erro. Assim, dada uma série Yt, 

os modelos podem ser escritos de duas maneiras: 

푌 = 	 휙 푌 + ⋯+ 	휙 푌 + 	휀 − 	휃 휀 − ⋯− 휃 휀  

Ou, 

1 −	휙 퐵 −⋯− 휙 퐵 푌 = 1 −	휃 퐵 −⋯− 휃 퐵 휀 	 

 

Em que 휙 e 휃 são os parâmetros do modelo, t o termo de erro e B é o 

operador de defasagem (Byt = yt-1). Essas variáveis defasadas de yt e as 

defasagens do termo de erro representam respectivamente no modelo a parte 

autoregressivo (AR) e média móvel (MA). Para o caso dos modelos com 

apenas o componente sazonal temos: 

(1 −	Φ 퐵 −⋯Φ 퐵 )푌 = 1 −	Θ 퐵 − ⋯Θ 퐵 휀  

Em que  e  os parâmetros do modelo sazonal, e S é o período sazonal, que 

podendo ser, por exemplo, S = 12 para dados mensais, S = 4 para dados 

trimestrais ou S = 2 para dados semestrais. Entretanto, na prática dados de 

séries temporais com componentes sazonais geralmente também têm 

componentes não sazonais, com isso, o modelo deve ser estimado como um 
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misto de ambas componentes. Dessa forma a representação do modelo é dada 

por: 

1 −	휙 퐵 − ⋯−휙 퐵 (1 −	Φ 퐵 − ⋯Φ 퐵 )푌

= 	 1 −	휃 퐵 − ⋯− 휃 퐵 1 −	Θ 퐵 − ⋯Θ 퐵 휀  

Além do teste de Dickey e Fuller, a verificação de estacionaridade 

sazonal ou não sazonal das séries em estudo será realizada através da 

observação da Função de Autocorrelação amostral (k). Esta função é 

expressa por: 
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Em que k é o número de defasagem das autocorrelações e 푌 é a média do 

processo. A estacionaridade da série ocorre quando há uma queda brusca nos 

valores dos picos sazonais ou não sazonais, além disso, a função de 

autocorrelação (FAC) também serve para verificar se existe componente 

sazonal, pois podemos averiguar se as observações estão seguindo um padrão 

de picos de ano a ano para o caso de dados mensais. 

Caso a série em estudo não seja estacionária com ou sem sazonalidade, 

temos um modelo ARIMA (p, d, q) x (P, D, Q)S, onde d e D representam, 

respectivamente a ordem de diferenciação no componente não sazonal e a 

ordem de diferenciação no componente sazonal. O termo p refere-se e a ordem 

autoregressiva e o termo q trata-se da média móvel da parte não sazonal, 

enquanto que P e Q referem-se, respectivamente, a ordem autoregressiva 

sazonal (SAR) e de média móvel sazonal (SMA). A diferenciação sazonal e não 

sazonal podem ser dadas da seguinte forma: 

1
d

t ty y y     (diferença não sazonal) 

D
t t sy y y     (diferença sazonal) 
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A diferenciação da série, em termos não sazonal e sazonal, tem por 

objetivo tornar a mesma estacionária, e com isso possibilitando a aplicação da 

metodologia de Box-Jenkins (Farias et al. 2009). 

A estratégia para a construção do modelo é baseada em um ciclo 

iterativo, no qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios 

dados. Os estágios do ciclo iterativo são: identificação do modelo, estimação 

dos parâmetros, diagnóstico de verificação ou previsão. A identificação é a 

etapa que consiste em selecionar os valores para p, d, q e P, D, Q (no caso de 

modelos sazonais). Esta etapa é considerada delicada, pois envolve 

subjetividade e julgamento pessoal do pesquisador. Para etapa de estimação, 

os coeficientes identificados no passo anterior são estimados, por último, o 

diagnóstico, onde é feita uma análise de resíduos para indicar se o modelo 

identificado e estimado anteriormente é adequado, e por fim, assim realizamos 

as previsões. Caso o modelo não seja adequado, os passos citados acima 

devem ser recomeçados. Entretanto, um conceito muito importante deve ser 

considerado nesta metodologia, trata-se do princípio da parcimônia (Box and 

Jenkins, 1976). Este princípio sugere que modelos ajustados mais simples e 

com poucos parâmetros, geram melhores previsões. 

O estágio de identificação é considerado a etapa mais difícil e delicada, 

e não há consenso sobre qual a melhor estratégia a ser seguida neste 

processo para identificar a ordem de (p,d,q) e (P,D,Q)S. Dentre as várias 

estratégias existentes, destacam-se duas: A análise das funções de 

autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial amostrais (FACP) e seus 

respectivos correlogramas (exposição gráfica das FAC e FACP contra as 

defasagens temporais). O coeficiente de autocorrelação de ordem k, ou seja, a 

autocorrelação entre yt e yt- k, é dado por: 

0

cov( , )
( )

t t k k
k

k

y y
V y





 

 
A sequencia de pares (k, ρk), k = 1, 2,... é denominada função de 

autocorrelação. Os valores negativos de k não são considerados 

explicitamente, tendo em vista que ρk = ρ-k. O coeficiente de autocorrelação ρk 

envolve parâmetros geralmente desconhecidos. Na prática, é necessário 

trabalhar com o coeficiente de autocorrelação amostral. 
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O coeficiente de autocorrelação parcial de ordem k, usualmente 

representado por ∅ , mede a correlação entre yt e yt- k, depois que a influência 

de Yt-1, Yt-2, ..., Yt-k+1, sobre Yt, for descontada, entretanto, a FACP é útil para 

identificar modelos AR. O coeficiente∅ , j = 1, 2,...,k é dado pelo último 

coeficiente,훽 , de cada uma das autoregressões a seguir: 

11 1 11 11,t t ty y        

11 1 22 2 22 22,t t t ty y y           

1 1 2 2 ... ,t k t k t kk t k t kk kky y y y       





        
Os valores de∅  podem também ser obtidos a partir da solução do 

sistema de equações de Yule-Walker para sucessivos valores de j: 

1 1 2 1 1... k          

2 1 1 2 2... , 1,2,...k k jj j j               

1 1 2 2

.

.

.
...k k k k           

Após identificar a ordem e estimar eficientemente os parâmetros de um 

modelo é necessário verificar sua adequação, pois os modelos Box-Jenkins 

são baseados em processos estocásticos e devem apresentar algumas 

características para que os mesmos possam ser estimados corretamente: A 

série de dados deve ser estacionária, ou seja, manter as mesmas 

características estocásticas ao longo da série, quanto a média, variância e 

covariância; e ser invertível. Além disso, para determinar a qualidade do ajuste 

de um modelo, faz-se necessário a verificação se os resíduos possuem uma 

distribuição normal, com média zero, independentes e variância constante, 

caso esse pressupostos não sejam atendidos, uma alternativa é utilizar a 

transformação Box-Cox. 

O teste utilizado para verificação do pressuposto de autocorrelação dos 

resíduos estimados foi o Ljung-Box que tem como objetivo verificar se 

determinado grupo de autocorrelações (m autocorrelações) são 
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estatisticamente diferentes de zero (Box & Pierce, 1970). Onde a hipótese nula 

é que os resíduos são independentes versus hipótese alternativa que os 

resíduos são dependentes. 
2

1
( 2)

m
k

k

rQ T T
T k

 


. 

Se o modelo ajustado for adequado a estatística Q terá uma distribuição 

aproximadamente qui-quadrado (X2), com (m-p-q) graus de liberdade. Em geral 

basta utilizar as 10 ou 15 primeiras autocorrelações dos resíduos. 

Para testar a normalidade dos resíduos usou-se o teste de Shapiro-Wilk 

(1965), cujo objetivo é testar a hipótese nula de que um conjunto de dados (no 

caso os resíduos) 휀 , . . , 휀  possuem uma distribuição normal. A hipótese nula é 

rejeitada se o valor p associado à estatística W é menor do que um alfa (nível 

de significância), a estatística W é dada por: 

푊 = 	
∑ 푎 푥( )

∑ (푥 − 푥̅)  

Em que 푥( ) é a i-ésima estatística de ordem e as constantes 푎  são dadas por: 

푎 ,푎 , … ,푎 =
푚 푉

(푚 푉 푉 푚) / 				 ,푚 = (푚 ,푚 , … ,푚 )푇. 

Em que m1,...,mn são valores esperados das estatísticas de ordem de 

uma amostra independente e identicamente distribuídas (I.I.D)de uma 

distribuição normal e V é uma matriz de covariância dessas estatísticas de 

ordem. 

Para determinar as estimativas de máxima verossimilhança (EMV) será 

necessário supor que o processo Yt seja normal, ou seja, para cada 

풕,풒~(ퟎ,흈풂ퟐ). Nessas condições, as EMV serão, aproximadamente, os 

estimadores de mínimos quadrados (EMQ). Portanto, recomenda-se analisar o 

gráfico dos resíduos, para verificar se há indícios de que a hipótese de 

variância constante no tempo não esteja sendo atendido. 

A transformação de Box-Cox é um procedimento que identifica uma 

transformação da família de transformações de potência que é mais apropriada 

para tentar corrigir dos pressupostos de normalidade, variância constante e 

independência dos dados que não estão sendo atendidos. Esta transformação 

nos dados é feita da seguinte maneira: 
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퐲 =
(퐲훒 − ퟏ)

훒  

Onde 훒 é um valor estimado para a potência na transformação. Porém, para 

realizar interpretações dos coeficientes e previsões, deve-se realiza a inversão 

da variável transformada para a escala original. 

Em muitas aplicações vários modelos podem ser julgados adequados 

em termos do comportamento dos resíduos. Uma forma de discriminar entre 

estes modelos competidores é utilizar os chamados critérios de informações 

que levam em conta não apenas a qualidade do ajuste, mas também 

penalizam a inclusão de parâmetros extras. Assim, um modelo com mais 

parâmetros pode ter um ajuste melhor, mas não necessariamente será 

preferível em termos de critério de informação. A regra básica consiste em 

selecionar o modelo cujo critério de informação calculado seja o mínimo 

possível. A regra mais utilizada em séries temporais é o chamado critério de 

informação de Akaike, denotado por AIC. 

AIC = - 2 log verossimilhança maximizada + 2m 

Em que m o número de parâmetros. 

Lembrando que este critério deve ser aplicado, quando os resíduos são 

provenientes de uma distribuição normal. Existem outros critérios de 

informação que são basicamente modificações do AIC na forma de penalizar a 

inclusão de parâmetros extras. 

3.2 - Box-Tiao 

O modelo ARIMAX também conhecido como modelo de Box-Tiao, é 

similar ao modelo ARIMA, onde a diferença é que o modelo Autoregressivo 

Integrado de Médias Móveis e entradas exógenas, ou seja, além dos 

parâmetros auto-regressivos e de médias móveis, temos a entrada exógena 

(FERRARI, 2006). Desta maneira, o modelo ARIMAX existirá mais um termo a 

se estimar, r, que corresponde à ordem da equação que representa a entrada 

exógena. As etapas da construção de um modelo ARIMAX são os mesmos 

para ARIMA. 



37 
 

 Na classe de modelos ARIMAX, temos um modelo mais simples 

denominado ARMAX, onde não são aplicadas operações de diferenças nos 

valores da série temporal e nas entradas exógenas. O modelo ARMAX é um 

modelo ARIMAX simplificado, e assume a seguinte forma (FERRARI, 2006): 

 

Para t = 0; ±1;±2,..., em que: 

 Z é um vetor de saídas observáveis (corresponde aos pontos da série 

temporal); 

 X é um vetor de entradas observáveis; 

 a é um vetor de elementos que caracterizam ruídos aleatórios não 

observáveis. 

Assumindo-se que: 

 Z e X são estacionários; 

 a tem média zero e variância 휎 . 

No caso da série temporal não ser estacionária, é necessário realizar a 

mesma quantidade de diferenças na saída e na entrada. Neste caso, utiliza-se 

o modelo ARIMAX, que assume a forma (FERRARI, 2006): 

 
Onde esse modelo ARIMAX pode ser generalizado para representar 

mais de uma entrada. 

3.2.1 - Função de Correlação Cruzada (CCF) 

 A correlação cruzada entre duas variáveis 푌  e 푋  mostra as correlações 

entre elas para diferentes defasagens no tempo. É definida como: 

푐푐푓(푘) = 	
푐 (푘)
푠 푠

,					푘 = 0, ±1, ±2, … 

Em que: 

푠  e 푠  representam, respectivamente, os desvios-padrão de 푋  e 푌 . 
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푐 (푘) representa a covariância entre duas variáveis da defasagem k e é dada 

pela equação a seguir: 

 
Para k > 0, a ccf mostra o relacionamento entre X no tempo t e Y no 

tempo futuro t + k. Para valores negativos de k, tem-se o relacionamento entre 

X no tempo t e Y no tempo passado t − k.  

Entretanto, a ccf é afetada pela autocorrelação das variáveis Xt e Yt, e se 

as variáveis não forem estacionárias, o resultado da ccf não refletirá realmente 

o grau de associação entre as variáveis (Hamilton (1994), Phillips and Perron 

(1988)). O método de pré-branqueamento é sugerido para corrigir esse 

problema (Box and Jenkins 1970). 

O pré-branqueamento permite eliminar a estrutura de tendência, 

determinística ou estocástica, presente numa série temporal. Assim, ao calcular 

a autocorrelação entre duas variáveis, esta não será influenciada por essa 

estrutura.  

O método consiste nas seguintes etapas: Ajustar um modelo ARIMA 

para a série independente Xt; Filtrar Yt pelo modelo encontrado em para a série 

independente Xt, ou seja, o modelo de Yt com os mesmos parâmetros 

estimados no modelo de Xt; Por último, calcular a ccf entre os resíduos dos 

modelos ajustados. 
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4 -  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De forma geral, em todas as localidades notou-se um comportamento 

sazonal cíclico com periodicidade de 12 meses, além disso, verificou-se que 

neste século XXI já ocorreram vários eventos extremos de alta precipitação 

acumulada. 

Na Figura 10, nota-se que o período de fevereiro a agosto, a 

precipitação acumulada mensal de Natal - RN são os meses de maior 

quantitativo de chuvas, enquanto que o período seco ocorre entre outubro e 

dezembro. Além disso, é possível perceber a sazonalidade da precipitação 

associada à atuação do VCAN de janeiro a fevereiro, da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) no período de março a abril, e a influência dos Distúrbios 

Ondulatórios de Leste (DOL) nos meses de maio a julho. Comparativamente, o 

mês de junho é o mês com maior quantitativo de chuva, ultrapassando os 600 

mm. Este comportamento da precipitação é esperado, visto os fenômenos 

meteorológicos associados à respectiva cidade e entra de acordo com os 

resultados de Molion e Bernardo (2002). Para Cohen et al. (1989) e Ferreira et 

al. (1990) a precipitação nos meses de abril a julho estão relacionados a 

distúrbios ondulatórios. 

 

Figura 10 - Representação gráfica da climatologia mensal da precipitação 
acumulada em Natal - RN (1961 - 2014) através do Box-Plot 

 

A posição geográfica da cidade de Fortaleza faz com que a precipitação 

dessa região seja modulada principalmente pela ZCIT, bem representado no 
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gráfico nos meses de março e abril (Figura 11), que segundo Hastenrath e 

Lamb (1977) é quando ocorre o máximo de precipitação na região. A ZCIT 

migra ao máximo no Hemisfério Sul tendo sua posição média entre 2ºS a 4ºS, 

com máximos valores de precipitação no mês de abril em torno de 800 mm. A 

partir do final do inverno e primavera, as precipitações são reduzidas, já que 

não têm a presença dos principais fenômenos meteorológicos moduladores da 

precipitação da região. 

 
Figura 11 - Representação gráfica da climatologia mensal da precipitação 

acumulada em Fortaleza - CE (1961 - 2014) através do Box-Plot 

Localizada no litoral central do Estado da Bahia, Salvador situa-se em 

uma região de influência de sistemas sinóticos como sistemas frontais, vórtices 

ciclônicos de altos níveis e de fenômenos de mesoescala como Brisas. Na 

Figura 12, observa-se que os meses de abril e maior apresentam maior 

acumulado de precipitação. Segundo Kousky (1979), o máximo de chuvas está 

ligado a maior atividade de circulação de brisa marítima que advecta bandas de 

nebulosidade para o continente. Para Molion e Bernardo (2002) DOLs e brisas 

marítimas e terrestres associadas à topografia e a convergência de umidade 

são as responsáveis pelo regime de precipitação na região.  
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Figura 12 - Representação gráfica da climatologia mensal da precipitação 
acumulada em Salvador - BA (1961 - 2014) através do Box-Plot 

 

Teresina está compreendido na região Norte do Nordeste, 

climatologicamente semelhante a Fortaleza e localizada no NNE, onde o 

comportamento da precipitação na região é modulado principalmente pela 

ZCIT. Março e abril são os meses apresentam os maiores acumulados de 

chuva, o período de maio influencia da ZCIT associado ao seu movimento 

migratório máximo no Hemisfério Sul. 

 

Figura 13 - Representação gráfica da climatologia mensal da precipitação 
acumulada em Teresina - PI (1961 - 2014) através do Box-Plot 
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Petrolina localiza-se na região central do Nordeste Brasileiro na divisa do 

NNE e SNE. Essa região caracteriza-se pela existência de sistemas de 

mesoescala profundos como aglomerados convectivos intensos e linhas de 

instabilidade devido à ocorrência de sistemas de escala sinótica como a ZCIT. 

Na Figura 14, temos que o período que ocorre maiores acumulados de 

precipitação na cidade de Petrolina ultrapassando os 300 mm no mês de março 

que é explicado pela interação dos fenômenos sinóticos atuantes no Nordeste 

Brasileiro. As chuvas associadas no final da primavera (novembro) estão 

associadas à presença da ZCAS, que muito intensificadas conseguem alcançar 

a região o que condiz devido à posição da cidade abranger as características 

do NNE como as do SNE. 

 

Figura 14 - Representação gráfica da climatologia mensal da precipitação 
acumulada em Petrolina - PE (1971 - 2014) através do Box-Plot 

 

Barreiras representam uma região (SNE) que abrangem a ocorrência de 

diversos sistemas sinóticos como a da ZCAS, Sistemas frontais estacionários 

alimentados pela umidade proveniente do Atlântico Sul. É possível observar na 

Figura 15 a influencia da desses mecanismos bem destacados de novembro a 

março. Com máximos acumulados no mês de março, alcançando valores 

próximos de 500 mm, possivelmente devido à interação de VCAN-ZCAS em 

conjunto da ZCIT mais ao norte fornecendo umidade entre os sistemas. Maio a 

setembro caracteriza-se o período seco, devido à ausência destas forçantes 

dinâmicas. 
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Figura 15 - Representação gráfica da climatologia mensal da precipitação 
acumulada em Barreiras - BA (1961 - 2014) através do Box-Plot 

 

Para verificar tendência e sazonalidade aplicaram-se os testes não 

paramétricos de Mann-Kendall e de Friedman, respectivamente. Atribuindo um 

nível de significância de 5%, não temos evidências estatísticas para rejeitar a 

hipótese nula de que não há tendência nas séries em estudo. Enquanto no 

teste de Friedman temos evidências estatísticas para aceitar a hipótese 

alternativa que existe sazonalidade da série de precipitação acumulada nos 

municípios em estudo. 

 Chaudhuri e Dutra (2014) em um estudo sobre poluentes na estação 

urbana de Kolkata na Índia, encontraram tendências de aumento nos poluentes 

e presença de sazonalidade mensal, por meio dos testes de Mann-Kendall e 

Friedman. Karmeshu (2012) aplicou o teste de Mann-Kendall na precipitação 

em noves estados norte americano, encontrando sazonalidade em todos os 

estados e tendência com baixa significância estatística. 

Tabela 2: Teste de tendência e sazonalidade das séries de precipitações 

Cidades Mann-Kendall Friedman 
Estatística do teste Valor - p Estatística do teste Valor - p 

Natal 0,033 0,214 393,196 0,000 
Fortaleza -0,043 0,099 441,787 0,000 
Salvador -0,040 0,126 239,942 0,000 
Petrolina -0,047 0,108 238,895 0,000 
Teresina -0,018 0,484 471,775 0,000 
Barreiras -0,010 0,713 356,340 0,000 
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Através do teste de Dickey-Fuller e Phillips-Perron, atribuindo nível de 

significância 5%, temos evidências estatísticas para rejeitar a hipótese nula da 

raiz unitária, ou seja, as series de precipitação acumulada são estacionárias. 

Sarker et al. (2012) e Duru et al. (2012), utilizaram ambos os testes de 

raiz unitária, encontrando estacionariedade nos dados de séries temporais em 

estudo, e apontando a importância de tal metodologia para prosseguir com as 

análises. 

Tabela 3: Teste de estacionariedade das séries de precipitações 

Cidades Dickey-Fuller Phillips-Perron 
Estatística do teste Valor - p Estatística do teste Valor - p 

Natal -9,6712 0,01 -13,6899 0,01 
Fortaleza -10,957 0,01 -12,0613 0,01 
Salvador -12,1568 0,01 -16,8299 0,01 
Petrolina -11,1236 0,01 -16,6934 0,01 
Teresina -12,9653 0,01 -12,4969 0,00 
Barreiras -13,3371 0,01 -15,8843 0,01 

 

Com isso, notou-se a necessidade de aplicar em todos os dados de 

precipitação acumulada, uma diferença sazonal de ordem 12 na série original, 

com o objetivo de eliminar essa componente periódica e tornar a série 

estacionária. 

Durante ajustes dos modelos estatísticos, notou-se que o pressuposto 

de homogeneidade e normalidade dos dados não foram atendidos. Com isso, 

utilizou-se transformação de Box-Cox, que é uma ferramenta especialmente 

recomendado quando a variável assume somente valores positivos (POIRIER, 

1978). Draper e Cox (1969) mostram que, mesmo quando não se consegue 

normalidade exata com a transformação, ela pode ser utilizada, podendo se 

obter um estimador consistente. Na tabela a seguir, temos os valores 

estimados de lambda para transformação de Box-Cox. 

Tabela 4: Valores estimados de lambda para transformação de Box-Cox 

Cidades Lambda 
Natal 0,2673 

Fortaleza 0,2272 
Salvador 0,2841 
Petrolina 0,1772 
Teresina 0,2528 
Barreiras 0,1912 
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A Tabela 5 trata-se dos modelos finais ajustados seguindo o método 

ARIMA e ARIMAX. Através das medidas de qualidade dos ajustes dos modelos 

finais pelo método ARIMA e ARIMAX para precipitação acumulada mensal, 

temos que o modelo ARIMAX evidenciou como o melhor ajuste aos dados em 

estudo, apresentando menores valores para os critérios de informação AIC, 

erro médio e erro quadrático médio (EQM). 

 Estes critérios auxiliam na escolha dos modelos em suas análises de 

séries temporais, obtendo uma modelagem adequada de forma parcimoniosa 

Chechi e Bayer (2012). Além disso, o estudo de Zou e Yang (2004) notaram 

que o critério AIC diminui a incerteza na seleção dos modelos. 

Tabela 5 - Medidas de qualidade de ajuste dos modelos pelo método ARIMA e 

ARIMAX para série mensal de precipitação acumulada mensal 

Cidade 
Método ARIMA 

Modelo ajustado Erro Médio EQM AIC 
Natal - RN (1, 0, 2) x (0, 1, 1)12 0,449 0,453 1334,96 

Fortaleza - CE (1, 0, 2) x (0, 1, 1)12 0,250 0,252 965,79 
Teresina - PI (2, 0, 1) x (0, 1, 1)12 0,431 0,434 1326,66 

Petrolina - PE (1, 0, 2) x (1, 1, 1)12 0,294 0,298 887,84 
Salvador - BA (2, 0, 2) x (0, 1, 1)12 0,560 0,559 1494,92 
Barreiras - BA (2, 0, 1) x (1, 1, 0)12 0,535 0,538 1418,41 

 Método ARIMAX 
Natal - RN  (1, 0, 2) x (0, 1, 1)12 0,432 0,439 1321,11 

Fortaleza - CE (2, 0, 3) x (0, 1, 1)12 0,230 0,239 947,19 
Teresina - PI (2, 0, 2) x (0, 1, 1)12 0,389 0,403 1295,99 

Petrolina - PE (1, 0, 2) x (1, 1, 1)12 0,286 0,294 877,64 
Salvador - BA (2, 0, 2) x (0, 1, 1)12 0,522 0,543 1488,37 
Barreiras - BA (2, 0, 1) x (1, 1, 0)12 0,534 0,537 1417,30 
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Entretanto, antes de realizar previsões de precipitações acumuladas, 

temos análise dos resíduos dos modelos ajustados. Onde observar-se nas 

Figuras 16 e 17, que mostra a FAC e a FACP dos resíduos, que os mesmos 

estão dentro do limite do intervalo de confiança, portanto, o modelo descreve 

bem o comportamento da série neste quesito.  

 

 

Figura 16 - FAC e FACP dos resíduos do modelo ARIMA ajustado para a 

precipitação acumulada mensal 
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Figura 17 - FAC e FACP dos resíduos do modelo ARIMAX ajustado para a 

precipitação acumulada mensal 
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Com relação à análise de resíduos padronizados nas Figuras 18 e 19, 

verifica-se um comportamento aleatório ao longo do tempo em torno do zero, 

além disso, a variância aparentemente é constante. Quanto ao teste de Ljung-

Box não foi significativo, portanto, os resíduos são independentes. Este 

resultado encontrado foi análogo ao estudo de Alam et al. (2014), que utilizou 

modelos estocástico para previsões sazonais de precipitação na região central 

da Índia. 

 

Figura 18 - FAC e FACP dos resíduos padronizados e teste de Ljung-Box do 

modelo ARIMA ajustado para a precipitação acumulada mensal 
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Figura 19 - FAC e FACP dos resíduos padronizados e teste de Ljung-Box do 

modelo ARIMAX ajustado para a precipitação acumulada mensal 
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Através do teste de Shapiro-Wilk para um nível de significância de 5%, 

temos evidências estatísticas que os resíduos possuem distribuição normal nos 

modelos ajustados para a cidade de Natal e Salvador. Enquanto que nos 

municípios de Fortaleza, Petrolina, Teresina e Barreiras, os resíduos não 

possuem distribuição normal.  

Entretanto, para tamanhos de amostra que são suficientemente grandes, 

a violação da premissa de normalidade é praticamente inconsequente. Pois no 

teorema de limite central, as estatísticas de teste seguem assintoticamente as 

distribuições apropriadas, mesmo na ausência de normalidade de erro (Brooks 

Chris, 2008). Portanto, podem-se realizar interpretações dos coeficientes e 

previsões para precipitação acumulada. 

Tabela 6: Teste de normalidade dos resíduos 

Cidades  
Arima Arimax 

Estatística do teste Valor - p Estatística do teste Valor - p 
Natal 0,998 0,719 0,998 0,540 

Fortaleza 0,990 0,000 0,990 0,000 
Salvador 0,997 0,396 0,998 0,481 
Petrolina 0,971 0,000 0,975 0,000 
Teresina 0,994 0,014 0,994 0,010 
Barreiras 0,971 0,000 0,972 0,000 
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Na Tabela 7, temos avaliação da acurácia do modelo ajustado pelo 

método ARIMA e ARIMAX com anos de ocorrência de El nino fraco (2005), El 

nino moderado (2003), El nino forte (1998), neutro (2013), La nina fraca (1996), 

La nina moderada (2000) e La nina forte (2008). Onde os períodos foram 

definidos de acordo com estudos sobre registros de anos de El nino, La nina e 

neutro (Rasmusson e Carpenter, 1983; Ropelewski e Halpert, 1987; 

Ropelewski e Halpert, 1989). Nas medidas de acurácia, quanto menor o valor 

melhor a qualidade do ajustado. 

Em Natal, em período de El nino, o modelo Arima apresentou menor erro 

médio, enquanto que nos anos de La nina e neutralidade, o modelo Arimax 

obteve menor erro médio. Na cidade de Fortaleza, o modelo Arima apresentou 

teve menor erro médio nos anos de El nino moderado, La nina fraca e forte, 

enquanto que no período neutro, El nino forte e La nina moderada, o Arimax 

obteve melhor desempenho no erro médio.  

Em Teresina, o ajuste Arimax demonstrou melhor resultado em quase 

todas as classificações de El Nino e La nina, exceto nos anos de El nino e La 

nina forte. Resultado semelhante visto em Petrolina, onde temos menor erro 

médio no modelo Arimax para períodos de El nino fraco e forte, anos de 

neutralidade, e para La nina fraca, moderada e forte. 

Na cidade de salvador, temos um menor erro médio do modelo Arimax 

nos anos de El nino fraco e moderado, neutro e La nina fraca. Enquanto que 

nos períodos de El nino forte, La nina moderada e forte, o modelo Arima 

apresentou melhor desempenho. Por último, o município de Barreiras, o Arimax 

teve menor erro médio apenas no El nino fraco, La nina fraca, 

consequentemente, em anos de El nino moderado e forte, neutro, La nina 

moderada e forte, o modelo Arima obteve menor erro médio. 

 Portanto, dependendo de períodos de El nino e La nina e da cidade em 

estudo, temos o modelo Arima ou Arimax apresentando melhor resultado com 

relação ao erro médio. Resultado que contempla com a heterogeneidade da 

região com a variável em estudo, e demonstrando a importância da utilização 

de modelagem mista, englobando diversos métodos estatísticos.  
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Tabela 7: Medidas de acurácia dos modelos ajustados pelo método Arima e 
Arimax nos períodos de registro de El nino, La nina e neutro 

Classificação 

Arima Arimax 

Erro 
médio 

Desvio 
padrão 

absoluto do 
Erro médio 

Desvio padrão 
quadrático do 

Erro médio 
Erro 

médio 

Desvio 
padrão 

absoluto do 
Erro médio 

Desvio padrão 
quadrático do 

Erro médio 

Natal 
El nino fraco 0,699 0,545 0,297 0,701 0,512 0,262 

El nino moderado 0,324 0,256 0,066 0,327 0,277 0,076 
El nino forte 0,528 0,611 0,374 0,548 0,594 0,352 

Neutro 0,571 0,367 0,135 0,551 0,388 0,150 
La nina fraca 0,374 0,257 0,066 0,357 0,206 0,042 

La nina moderada 0,528 0,451 0,203 0,521 0,438 0,192 
La nina forte 0,723 0,434 0,188 0,721 0,434 0,188 

Fortaleza 
El nino fraco 0,401 0,365 0,133 0,401 0,334 0,111 

El nino moderado 0,296 0,182 0,033 0,326 0,166 0,028 
El nino forte 0,418 0,343 0,117 0,392 0,348 0,121 

Neutro 0,270 0,274 0,075 0,223 0,204 0,042 
La nina fraca 0,295 0,249 0,062 0,325 0,300 0,090 

La nina moderada 0,483 0,350 0,122 0,455 0,368 0,135 
La nina forte 0,523 0,467 0,218 0,528 0,470 0,221 

Teresina 
El nino fraco 0,409 0,347 0,120 0,374 0,232 0,054 

El nino moderado 0,537 0,340 0,115 0,478 0,372 0,138 
El nino forte 0,617 0,388 0,151 0,636 0,391 0,153 

Neutro 0,424 0,288 0,083 0,392 0,278 0,077 
La nina fraca 0,595 0,403 0,162 0,561 0,445 0,198 

La nina moderada 0,463 0,507 0,257 0,417 0,499 0,249 
La nina forte 0,521 0,392 0,153 0,548 0,395 0,156 

Petrolina 
El nino fraco 0,384 0,267 0,071 0,374 0,222 0,049 

El nino moderado 0,360 0,295 0,087 0,396 0,305 0,093 
El nino forte 0,512 0,410 0,168 0,510 0,365 0,133 

Neutro 0,481 0,474 0,224 0,466 0,488 0,238 
La nina fraca 0,382 0,386 0,149 0,381 0,378 0,143 

La nina moderada 0,351 0,144 0,021 0,306 0,121 0,015 
La nina forte 0,474 0,339 0,115 0,439 0,322 0,104 

Salvador 
El nino fraco 0,580 0,490 0,240 0,540 0,444 0,198 

El nino moderado 0,532 0,420 0,176 0,479 0,420 0,177 
El nino forte 0,362 0,238 0,056 0,435 0,253 0,064 

Neutro 0,550 0,335 0,112 0,531 0,400 0,160 
La nina fraca 0,525 0,553 0,307 0,519 0,468 0,219 

La nina moderada 0,390 0,457 0,209 0,400 0,499 0,250 
La nina forte 0,478 0,315 0,099 0,539 0,322 0,104 

Barreiras 
El nino fraco 0,289 0,304 0,092 0,288 0,302 0,091 

El nino moderado 0,489 0,428 0,183 0,492 0,429 0,184 
El nino forte 0,428 0,397 0,158 0,431 0,402 0,162 

Neutro 0,326 0,309 0,096 0,327 0,308 0,095 
La nina fraca 0,245 0,249 0,062 0,242 0,249 0,062 

La nina moderada 0,408 0,461 0,213 0,409 0,461 0,212 
La nina forte 0,408 0,314 0,099 0,409 0,317 0,101 
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5 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A precipitação acumulada apresentou-se várias observações 

discrepantes abaixo e acima do esperado em todos os meses, além disso, 

observou-se variabilidade alta. Isto mostra dificuldade de ajuste de modelos de 

previsão, tornando-se assim a série climatológica mais difícil para realizar 

previsão. 

Comparando o modelo ARIMA e ARIMAX, por meio das medidas de 

qualidade dos ajustes dos modelos finais para precipitação acumulada mensal, 

temos que o modelo ARIMAX evidenciou como o melhor ajuste aos dados em 

estudo, apresentando menores valores para os critérios de informação AIC, 

erro médio e erro quadrático médio (EQM).  

Além disso, comparando o modelo ajustado pelo método ARIMA e 

ARIMAX com anos de ocorrência de El nino fraco (2005), El nino moderado 

(2003), El nino forte (1998), neutro (2013), La nina fraca (1996), La nina 

moderada (2000) e La nina forte (2008). De forma geral, na maioria dos 

períodos analisados tivemos o modelo Arimax com menor erro médio. 

Sugere-se para o desenvolvimento de estudos futuros de precipitação 

acumulada utilizando o método ARIMAX, além da temperatura da superfície do 

mar, acrescentar outras variáveis exógenas, como por exemplo: a altura 

geopotencial (em 500 hPa) e a velocidade vertical (ômega, em 850 hPa). 

Recomenda-se também nos estudos de modelos mistos de previsão climática, 

principalmente para precipitação acumulada, seja incorporada também o uso 

do método Arimax. 

Estes diagnósticos e previsões climáticas sazonais para precipitação 

acumulada são de extrema importância para diversos setores. Tais previsões 

servem de alerta e auxiliam em tomadas de decisões nos setores agrícolas, de 

geração de energia, saúde pública, turismo, engenharia, etc. Dentre estes 

setores, não se sabe precisar em qual delas os impactos econômicos advindos 

de decisões tomadas baseadas em uma “má” previsão climática, sejam 

catastróficos. 
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ANEXO A 

Tabela 1A - Estatísticas Descritivas para a precipitação acumulada mensal no 

período de janeiro de 1961 a dezembro de 2014 na cidade de Natal - RN 

Mês 15% 35% 65% 85% Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 
Jan 11,98 27,01 67,83 100,51 1,10 383,90 20,25 48,20 82,53 67,64 77,12 114,03 
Fev 34,80 63,62 118,51 193,63 6,80 326,80 52,70 79,75 171,73 107,89 80,22 74,35 
Mar 97,15 143,05 226,09 278,14 28,30 484,10 109,28 185,00 250,70 188,30 95,02 50,46 
Abr 102,73 173,53 261,93 361,07 41,40 642,40 140,28 211,05 314,60 232,96 124,19 53,31 
Mai 114,53 149,32 235,26 352,37 14,40 547,30 131,68 197,60 278,55 217,13 115,87 53,37 
Jun 115,48 199,07 321,56 450,13 36,40 756,30 145,90 244,50 373,50 279,18 167,75 60,09 
Jul 103,28 150,73 237,02 382,86 30,40 789,00 134,78 197,45 287,05 223,85 138,56 61,90 
Ago 39,65 70,66 123,66 184,90 12,00 401,30 50,03 97,40 147,50 114,97 79,63 69,26 
Set 15,34 37,44 56,86 90,64 0,90 205,30 28,63 45,65 72,25 57,49 47,57 82,75 
Out 4,20 10,05 21,21 34,92 0,60 95,00 8,25 13,70 28,68 21,08 20,05 95,11 
Nov 3,10 10,21 21,10 45,22 0,10 127,70 7,93 17,85 28,23 25,01 27,01 108,01 
Dez 6,32 13,19 25,03 55,90 0,40 118,60 9,65 20,35 40,05 29,52 29,04 98,37 
Fonte: INMET, Natal - RN 1961 - 2014              DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação 

Tabela 2A - Estatísticas Descritivas para a precipitação acumulada mensal no 

período de janeiro de 1961 a dezembro de 2014 na cidade de Fortaleza - CE 

Mês 15% 35% 65% 85% Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 
Jan 43,28 71,45 148,55 247,07 9,50 668,30 54,95 107,40 176,60 138,94 118,67 85,41 
Fev 83,90 110,22 211,67 330,36 10,20 465,70 101,00 156,80 254,50 191,74 123,12 64,21 
Mar 199,03 256,77 374,78 491,86 72,70 630,00 224,28 329,90 446,25 338,59 132,84 39,23 
Abr 173,41 272,29 383,89 530,67 56,90 758,50 228,58 341,15 459,63 346,96 162,50 46,84 
Mai 111,19 181,32 295,62 366,17 40,00 680,90 143,33 207,75 306,80 238,99 130,21 54,48 
Jun 55,39 86,55 185,30 259,60 7,20 568,20 73,55 140,95 228,40 157,51 115,22 73,15 
Jul 16,01 45,56 99,12 150,32 0,00 298,30 33,13 60,05 119,78 83,23 68,98 82,88 
Ago 3,58 12,32 25,03 32,87 0,00 190,40 9,23 16,95 28,60 25,68 33,32 129,77 
Set 2,08 6,39 22,33 39,08 0,00 147,40 4,75 12,25 30,20 20,71 25,27 122,00 
Out 3,35 6,80 13,97 25,40 0,30 58,90 5,23 9,95 19,00 14,16 13,12 92,59 
Nov 2,29 5,38 13,35 21,17 0,50 79,00 3,25 9,70 19,33 13,51 14,58 107,88 
Dez 7,50 12,14 45,46 68,51 1,90 213,60 9,90 22,45 55,10 39,80 47,31 118,85 
Fonte: INMET, Fortaleza - CE 1961 - 2014        DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação 
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Tabela 3A - Estatísticas Descritivas para a precipitação acumulada mensal no 

período de janeiro de 1961 a dezembro de 2014 na cidade de Teresina - PI 

Mês 15% 35% 65% 85% Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 
Jan 103,58 145,06 205,64 287,00 37,40 447,70 124,53 171,85 255,98 189,53 93,59 49,38 
Fev 116,97 171,01 252,70 321,58 21,50 530,20 151,08 201,75 305,88 223,14 102,70 46,03 
Mar 194,79 253,34 316,27 375,64 124,30 654,00 240,28 281,35 343,00 292,17 101,42 34,71 
Abr 121,29 179,02 300,88 388,47 55,70 608,20 151,10 228,35 343,10 257,99 141,08 54,68 
Mai 18,57 64,60 127,29 208,11 0,00 401,40 54,98 100,30 168,05 113,59 87,22 76,79 
Jun 0,89 6,61 25,07 37,29 0,00 82,30 2,33 15,30 30,55 21,43 22,23 103,74 
Jul 0,00 1,27 10,98 29,45 0,00 88,60 0,33 3,35 19,30 13,84 20,79 150,23 
Ago 0,00 0,86 3,78 13,27 0,00 78,30 0,13 1,60 5,68 7,65 16,15 211,17 
Set 0,00 2,22 10,72 28,97 0,00 54,00 0,63 5,75 14,85 11,96 15,39 128,76 
Out 3,77 11,26 29,60 49,40 0,00 167,60 4,98 18,15 36,68 28,53 34,71 121,66 
Nov 14,58 38,14 65,20 98,02 3,00 215,70 26,50 47,90 79,05 60,24 46,96 77,96 
Dez 44,76 60,41 120,89 183,73 9,00 398,30 54,18 91,00 134,05 112,74 82,68 73,33 
Fonte: INMET, Teresina - PI 1961 - 2014           DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação 

Tabela 4A - Estatísticas Descritivas para a precipitação acumulada mensal no 

período de janeiro de 1971 a dezembro de 2014 na cidade de Petrolina - PE 

Mês 15% 35% 65% 85% Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 
Jan 26,96 37,00 77,84 130,85 0,00 416,80 28,83 52,95 99,00 77,86 80,91 103,92 
Fev 15,09 38,41 99,93 168,74 0,00 258,20 29,13 59,40 151,05 87,12 73,44 84,29 
Mar 18,95 57,61 139,76 205,51 0,00 346,50 32,65 104,20 166,50 110,47 86,15 77,98 
Abr 3,37 27,86 51,50 91,19 0,00 296,50 19,23 40,90 72,90 54,75 59,41 108,52 
Mai 0,00 1,81 9,38 27,83 0,00 105,10 0,55 4,10 13,85 12,54 20,40 162,64 
Jun 0,27 1,92 5,70 8,64 0,00 41,30 1,45 2,85 7,03 5,42 7,07 130,59 
Jul 0,29 1,20 4,78 10,43 0,00 29,80 0,80 2,35 5,48 5,35 7,38 137,91 
Ago 0,00 0,00 2,00 4,24 0,00 17,80 0,00 1,20 2,85 2,03 3,13 154,20 
Set 0,00 0,00 1,89 9,55 0,00 20,80 0,00 0,40 3,85 3,41 5,52 161,73 
Out 0,00 0,00 6,16 45,02 0,00 188,50 0,00 0,45 10,30 18,62 40,06 215,16 
Nov 1,80 13,47 46,54 74,02 0,00 195,90 7,00 32,90 61,45 43,76 48,86 111,65 
Dez 6,20 23,34 60,57 83,05 0,00 166,60 16,60 43,95 64,05 49,72 43,84 88,16 
Fonte: INMET, Petrolina - PE 1971 - 2014        DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação 
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Tabela 5A - Estatísticas Descritivas para a precipitação acumulada mensal no 

período de janeiro de 1961 a dezembro de 2014 na cidade de Salvador - BA 

Mês 15% 35% 65% 85% Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 
Jan 26,42 43,78 94,05 171,09 6,10 481,20 33,68 55,35 119,00 90,70 87,45 96,42 
Fev 29,65 61,96 131,31 203,73 7,10 364,20 46,63 96,85 165,10 116,54 90,50 77,65 
Mar 59,86 85,27 169,52 264,62 11,30 361,40 71,50 121,20 204,90 145,30 92,92 63,95 
Abr 127,47 205,06 355,23 459,07 48,80 889,80 169,00 266,65 414,43 309,28 200,47 64,82 
Mai 187,41 236,71 369,75 468,18 63,10 703,70 199,48 302,05 407,80 321,31 148,41 46,19 
Jun 168,64 199,93 266,79 346,05 67,50 479,30 181,85 237,05 309,90 250,01 92,38 36,95 
Jul 128,07 153,05 203,17 238,78 57,60 492,50 136,55 184,90 224,60 191,08 79,05 41,37 
Ago 79,06 113,15 145,33 176,83 20,30 323,50 98,50 131,75 156,90 134,09 56,20 41,91 
Set 39,23 68,46 126,85 169,16 5,80 258,80 55,88 93,00 141,80 104,86 63,64 60,69 
Out 30,74 75,64 122,93 185,96 14,80 396,90 48,18 104,00 157,50 111,77 79,50 71,12 
Nov 32,01 65,96 145,56 220,06 8,00 319,20 46,60 97,15 166,58 115,61 82,70 71,53 
Dez 23,08 46,19 101,51 189,62 7,80 446,70 31,88 71,00 129,23 101,12 94,90 93,84 
Fonte: INMET, Salvador - BA 1961 - 2014        DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação 

Tabela 6A - Estatísticas Descritivas para a precipitação acumulada mensal no 

período de janeiro de 1961 a dezembro de 2014 na cidade de Barreiras - BA 

Mês 15% 35% 65% 85% Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 
Jan 62,02 111,54 203,87 266,68 18,00 520,30 95,23 164,95 229,03 176,63 114,22 64,67 
Fev 54,66 98,17 179,00 249,28 28,50 468,70 76,63 118,15 206,93 156,09 106,02 67,92 
Mar 46,41 109,69 206,09 359,74 8,90 520,30 88,30 140,00 246,43 180,73 131,20 72,60 
Abr 26,50 44,41 101,05 171,12 0,50 416,60 40,63 65,45 129,88 98,46 95,90 97,40 
Mai 1,27 8,37 20,57 57,05 0,00 211,30 5,50 14,95 26,90 27,06 37,98 140,39 
Jun 0,00 0,00 1,10 15,96 0,00 163,50 0,00 0,00 4,23 11,60 30,24 260,73 
Jul 0,00 0,00 0,25 8,32 0,00 257,00 0,00 0,00 1,00 17,04 51,30 301,13 
Ago 0,00 0,00 0,00 9,06 0,00 134,40 0,00 0,00 0,60 7,30 25,40 347,81 
Set 0,00 2,28 12,47 43,79 0,00 107,40 0,13 6,70 21,68 17,10 24,67 144,27 
Out 12,44 32,39 90,07 158,60 0,00 307,40 20,98 47,55 105,00 76,93 73,43 95,46 
Nov 57,02 138,11 181,46 278,70 0,00 370,50 109,93 150,95 220,90 162,02 98,00 60,49 
Dez 49,01 134,38 208,41 265,10 0,00 355,90 120,60 158,10 232,20 162,70 93,88 57,70 
Fonte: INMET, Barreiras - BA 1961 - 2014        DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação 
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ANEXO B 

 

Figura 1B - Série da média mensal da precipitação acumulada em Natal - RN 
(1961 - 2014) 

 

Figura 2B - Série após a transformação Box Cox da precipitação acumulada 
mensal em Natal - RN (1961 - 2014) 

 

Figura 3B - Série da diferença sazonal da precipitação acumulada mensal de 
Natal - RN (1961 - 2014) 
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Figura 4B - Série da média mensal da precipitação acumulada em Fortaleza - 
CE (1961 - 2014) 

 

Figura 5B - Série após a transformação Box Cox da precipitação acumulada 
mensal em Fortaleza - CE (1961 - 2014) 

 

Figura 6B - Série da diferença sazonal da precipitação acumulada mensal de 
Fortaleza - CE (1961 - 2014) 
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Figura 7B - Série da média mensal da precipitação acumulada em Salvador - 
BA (1961 - 2014) 

 

Figura 8B - Série após a transformação Box Cox da precipitação acumulada 
mensal em Salvador - BA (1961 - 2014) 

 

Figura 9B - Série da diferença sazonal da precipitação acumulada mensal de 
Salvador - BA (1961 - 2014) 
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Figura 10B - Série da média mensal da precipitação acumulada em Teresina - 
PI (1961 - 2014) 

 

Figura 11B - Série após a transformação Box Cox da precipitação acumulada 
mensal em Teresina - PI (1961 - 2014) 

 

Figura 12B - Série da diferença sazonal da precipitação acumulada mensal de 
Teresina - PI (1961 - 2014) 
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Figura 13B - Série da média mensal da precipitação acumulada em Petrolina - 
PE (1971 - 2014) 

 

Figura 14B - Série após a transformação Box Cox da precipitação acumulada 
mensal em Petrolina - PE (1971 - 2014) 

 

Figura 15B - Série da diferença sazonal da precipitação acumulada mensal de 
Petrolina - PE (1971 - 2014) 
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Figura 16B - Série da média mensal da precipitação acumulada em Barreiras - 
BA (1961 - 2014) 

 

Figura 17B - Série após a transformação Box Cox da precipitação acumulada 
mensal em Barreiras - BA (1961 - 2014) 

 

Figura 18B - Série da diferença sazonal da precipitação acumulada mensal de 
Barreiras - BA (1961 - 2014) 
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ANEXO C 
Pré - Branqueamento 

 

Figura 1C - Pré-Branqueamento da precipitação acumulada mensal de Natal - 
RN com temperatura do Atlântico Norte (1961-2014) 

 

Figura 2C - Pré-Branqueamento da precipitação acumulada mensal de Natal - 
RN com temperatura do Atlântico Sul (1961-2014) 
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Figura 3C - Pré-Branqueamento da precipitação acumulada mensal de Natal - 
RN com temperatura do Atlântico Tropical (1961-2014) 

 

Figura 4C - Pré-Branqueamento da precipitação acumulada mensal de Natal - 
RN com temperatura do Pacífico Nino 1.2 (1961-2014) 
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Figura 5C - Pré-Branqueamento da precipitação acumulada mensal de Natal - 
RN com temperatura do Pacífico Nino 3 (1961-2014) 

 

Figura 6C - Pré-Branqueamento da precipitação acumulada mensal de Natal - 
RN com temperatura do Pacífico Nino 4 (1961-2014) 
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Figura 7C - Pré-Branqueamento da precipitação acumulada mensal de Natal - 

RN com temperatura do Pacífico Nino 3.4 (1961-2014) 
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ANEXO D 
Comandos do software estatístico livre R 

# Análise descritiva 
# Precipitação Acumulada 

(dad=read.table(file="PrecNatal.csv",header=T,sep=";",dec=",")) 

attach(dad) 

names(dad) 

(Mes=as.factor(Mes)) 

boxplot(Precipitacao~Mes,main="",xlab="Mês",ylab="Precipitação Acumulada Mensal",cex.axis=.7,xaxt="n") 

axis(at=1:12,labels=c("Jan","Fev","Mar","Abr","Mai","Jun","Jul","Ago","Set","Out","Nov","Dez"),side=1,line=0,cex=0.5) 

points(1,mean(Precipitacao[Mes==1]),type = "p",pch=16) 

points(2,mean(Precipitacao[Mes==2]),pch=16) 

points(3,mean(Precipitacao[Mes==3]),pch=16) 

points(4,mean(Precipitacao[Mes==4]),pch=16) 

points(5,mean(Precipitacao[Mes==5]),pch=16) 

points(6,mean(Precipitacao[Mes==6]),pch=16) 

points(7,mean(Precipitacao[Mes==7]),pch=16) 

points(8,mean(Precipitacao[Mes==8]),pch=16) 

points(9,mean(Precipitacao[Mes==9]),pch=16) 

points(10,mean(Precipitacao[Mes==10]),pch=16) 

points(11,mean(Precipitacao[Mes==11]),pch=16) 

points(12,mean(Precipitacao[Mes==12]),pch=16) 

legend("topright","Média",pch=16) 

identify(Mes,Precipitacao,labels=Ano,cex=0.8)  

summary(Prec$natal[Prec$Mes==1]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==1]) 

summary(Prec$natal[Prec$Mes==2]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==2]) 

summary(Prec$natal[Prec$Mes==3]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==3]) 

summary(Prec$natal[Prec$Mes==4]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==4]) 

summary(Prec$natal[Prec$Mes==5]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==5]) 

summary(Prec$natal[Prec$Mes==6]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==6]) 
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summary(Prec$natal[Prec$Mes==7]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==7]) 

summary(Prec$natal[Prec$Mes==8]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==8]) 

summary(Prec$natal[Prec$Mes==9]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==9]) 

summary(Prec$natal[Prec$Mes==10]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==10]) 

summary(Prec$natal[Prec$Mes==11]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==11]) 

summary(Prec$natal[Prec$Mes==12]) 

var(Prec$natal[Prec$Mes==12]) 

#  Pré-Branqueamento 

 (Atlant=read.table(file="Atlântico_Anomalias.txt",header=T,dec=",")) 

(Pac=read.table(file="Pacífico_Anomalias.txt",header=T,dec=",")) 

attach(Atlant) 

attach(Pac) 

prewhiten(ts(Precipitacao),ts(NATL), x.model=modx1,lag.max=12,xlim=c(0,12),ylab="FAC",xlab="Defasagem",main="") 

prewhiten(ts(Precipitacao),ts(SATL), x.model=modx2,lag.max=12,xlim=c(0,12),ylab="FAC",xlab="Defasagem",main="") 

prewhiten(ts(Precipitacao),ts(TROP), x.model=modx3,lag.max=12,xlim=c(0,12),ylab="FAC",xlab="Defasagem",main="") 

prewhiten(ts(Precipitacao),ts(NINO1.2), x.model=modx4,lag.max=12,xlim=c(0,12),ylab="FAC",xlab="Defasagem",main="") 

prewhiten(ts(Precipitacao),ts(NINO3), x.model=modx5,lag.max=12,xlim=c(0,12),ylab="FAC",xlab="Defasagem",main="") 

prewhiten(ts(Precipitacao),ts(NINO4), x.model=modx6,lag.max=12,xlim=c(0,12),ylab="FAC",xlab="Defasagem",main="") 

prewhiten(ts(Precipitacao),ts(NINO3.4), x.model=modx7,lag.max=12,xlim=c(0,12),ylab="FAC",xlab="Defasagem",main="") 

# Ajuste do modelo 
MannKendall(Precipitacao) 

(Mes=as.factor(Mês)) 

friedman.test(Precipitacao~Mes|Ano) 

####Teste de raiz unitária 

require(fUnitRoots) 

###teste de Dickey-Fuller  

adfTest(Precipitacao) 

PP.test(Precipitacao) 

#Natal 

(E=matrix(c(SATL_DEF1,SATL_DEF2,SATL_DEF3,SATL_DEF4,NINO1.2_DEF0),648,5)) 

#Fortaleza 
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(E=matrix(c(NATL0,NATL1,NATL2,SATL0,SATL1,SATL2,SATL3,SATL5,SATL6,TROP1,     

TROP2,NINO4_0,NINO4_1,NINO4_2,NINO4_3,NINO4_4,NINO3.4_2,NINO3.4_3),648,18)) 

#Teresina 

(E=matrix(c(NATL0,NATL1,NATL2,SATL1,SATL4,SATL5,TROP3,NINO3_2,NINO3_3,NINO3_4, 

NINO4_0,NINO4_1,NINO4_2,NINO3.4_1,NINO3.4_2,NINO3.4_3),648,16)) 

#Petrolina 

(E=matrix(c(NATL0,NATL1,TROP2,NINO1.2_3,NINO3_2,NINO3_3,NINO3_4,NINO4_1,NINO3.4_1, 

NINO3.4_2,NINO3.4_3,NINO3.4_4),528,12)) 

#Salvador 

(E=matrix(c(NATL0,NATL2,SATL1,SATL2,SATL3,SATL4,TROP1,TROP2,NINO1.2_1,NINO1.2_2, 

NINO1.2_3,NINO3_0,NINO3_1,NINO3_2,NINO4_2,NINO4_3,NINO4_4,NINO3.4_0,NINO3.4_4),648,19)) 

#Barreiras 

(E=matrix(c(SATL3),648,1)) 

(natprec <- ts(Barreiras,frequency=12,start=c(1961, 1))) 

ts.plot(natprec, xlab='Ano', ylab='Precipitação acumulada mensal (mm)', main='') 

box.cox.powers(Precipitacao) 

(prec=Precipitacao^0.2673) 

(natprec <- ts(prec,frequency=12,start=c(1961, 1))) 

ts.plot(natprec, xlab='Ano', ylab='Precipitação acumulada mensal (mm)', main='') 

plot(diff(natprec,lag=12),main='',xlab='Anos',ylab='Precipitação acumulada mensal (mm)') 

(natal.m1 = arima(natprec,order=c(2,0,1),seasonal=list(order=c(1,1,0)),xreg=E)) 

(natal.m = arima(natprec,order=c(2,0,1),seasonal=list(order=c(1,1,0)))) 

z=natal.m1$residuals 

shapiro.test(z) 

par(mfrow=c(2,1)) 

acf(z,main="",xlab="ACP") 

pacf(z,main="",ylab="FACP") 

tsdiag(natal.m1) 

z=natal.m$residuals 

shapiro.test(z) 

par(mfrow=c(2,1)) 

acf(z,main="",xlab="ACP") 

pacf(z,main="",ylab="FACP") 

tsdiag(natal.m) 

(p.natal.m=predict(natal.m, n.ahead = 12)) 

(LI.IC=round(c(p.natal.m$pred-qnorm(.975)*p.natal.m$se),2)) 
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(LS.IC=round(c(p.natal.m$pred+qnorm(.975)*p.natal.m$se),2)) 

d1=data.frame(Previsão=round(p.natal.m$pred,2),LI=LI.IC,LS=LS.IC) 

(a=1/0.1912) 

(ypred=d1^a) 

round(ypred,2) 

(dad1=read.table(file="Natal_Prev.csv",header=T,sep=";",dec=",")) 

attach(dad1) 

names(dad1) 

(E1=dad1[,2:6]) 

(p.natal.m1=predict(natal.m1,n.ahead = 12,newxreg=E1)) 

(LI.IC=round(c(p.natal.m1$pred-qnorm(.975)*p.natal.m1$se),2)) 

(LS.IC=round(c(p.natal.m1$pred+qnorm(.975)*p.natal.m1$se),2)) 

d1=data.frame(Previsão=round(p.natal.m1$pred,2),LI=LI.IC,LS=LS.IC) 

(a=1/0.1912) 

(ypred=d1^a) 

round(ypred,2) 


