
 
 

 

 

 

 

 

 

PADRÃO ATMOSFÉRICO DOS EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO FRACA E 

INTENSA NO SEMIÁRIDO DO NORDESTE DO BRASIL 

 

 

 

Micejane da Silva Costa 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

Fevereiro/2018

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS CLIMÁTICAS 

 

 

 

 



 
 

PADRÃO ATMOSFÉRICO DOS EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO FRACA E 

INTENSA NO SEMIÁRIDO DO NORDESTE DO BRASIL 

 

 

 

Micejane da Silva Costa 

 

 

Proposta de Tese de Doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Climáticas, do Centro de Ciências Exatas e da 

Terra da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Doutor em Ciências 

Climáticas.  

 

 

 

Orientadores 

Profa. Dra. Kellen Carla Lima 

Prof. Dr. Weber Andrade Gonçalves 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CLIMÁTICAS – PPGCC 
 

 

 

 

 

 

 

Natal-RN 

Fevereiro, 2018  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Prof. Ronaldo Xavier de Arruda - CCET 

 Costa, Micejane da Silva.  

   Padrão atmosférico dos eventos de precipitação fraca e intensa 

no Semiárido do Nordeste do Brasil / Micejane da Silva Costa. - 

2018.  

   138f.: il.  

 

   Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Programa de Pós-

Graduação em Ciências Climáticas. Natal, 2018.  

   Orientador: Kellen Carla Lima.  

   Coorientador: Weber Andrade Gonçalves.  

 

 

   1. Extremos climáticos - Tese. 2. Técnicas estatísticas - 

Tese. 3. Teste de Mann-kendall - Tese. 4. Pêntadas - Tese. 5. 

Modelo conceitual - Tese. 6. Sistemas meteorológicos - Tese. I. 

Lima, Kellen Carla. II. Gonçalves, Weber Andrade. III. Título.  

 

RN/UF/CCET                                     CDU 551.583.16 

 

 

 

   
Elaborado por Joseneide Ferreira Dantas - CRB-15/324 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tese de Doutorado sob o título “Padrão Atmosférico dos Eventos de Precipitação 

Fraca e Intensa no Semiárido do Nordeste do Brasil” apresentada por Micejane da 

Silva Costa e aceita pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas (PPGCC) 

do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, sendo aprovada por todos os membros da banca examinadora abaixo 

especificada: 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

 

 
 

 

 

 

 

 

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2018



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradecer é a forma que o ser humano encontrou para expressar sua gratidão e 

reconhecer o valor que há nas diversas relações com seu próximo, não importando sua 

duração.  

Primeiramente agradeço a Deus pela benção da vida, saúde, sabedoria, pois sem 

ele nada disso seria possível.  

À minha mãe Regina Duarte por ter me dado à vida e principalmente a sempre 

me incentivar a nunca desistir dos meus ideais por maiores que sejam os obstáculos a 

serem ultrapassados, servindo-me como alicerce para o meu progresso. Também 

agradeço a minha segunda mãe Maria de Fátima, na qual me deu o privilégio de tê-la 

em minha vida, por sempre estar do meu lado, me dando conselhos valiosos, e me 

apoiando em todos meus momentos, sejam de alegria ou tristeza.  Amo vocês duas. 

A você Agnaldo, que sempre se fez presente em minha vida, fazendo me sentir 

importante. Muito obrigada!  

As minhas amigas Ana Carla, Ana Lúcia e Maytê Coutinho, pela amizade, 

incentivo e todo carinho; e por sempre estarem presente em minha vida, mesmo estando 

longe fisicamente. Obrigada meninas! Não existe distância para amizades verdadeiras. 

Maytê amiga, não posso deixar de enfatizar o quanto você foi importante para mim nesta 

caminhada, por todos os dias que tive o seu apoio e presença constante, muito obrigada. 

A todos os meus familiares, amigos que confiaram, acompanharam e 

contribuíram, de alguma forma, para a execução de mais esta etapa.  

Aos amigos que conquistei na residência de pós-graduação (Daniel, Cristiane, 

Juliana, Taciana, e Diego), obrigada por me acolherem em suas vidas. Nos tornamos 

uma verdadeira família.   

Agradeço ao meu psiquiatra Júlio Basílio por ter me acompanhado neste 

momento delicado de minha vida, e permitido que esse momento chegasse. Muito 

obrigada!   

Agradeço em especial a minha orientadora Dra. Kellen Carla Lima por todo 

apoio necessário na execução desta tese. Sua dedicação, disponibilidade, paciência e 

compreensão, foram fundamentais para que eu seguisse em frente. Que Deus lhe 

abençoe. Aprendi muito contigo. Gratidão!!!  

Ao professor Dr. Weber Andrade Gonçalves por ter aceitado me co-orientar no 

decorrer do doutorado e contribuir com suas sugestões. 

Agradeço aos professores que participaram de minha banca examinadora, pela 

disponibilidade e contribuição.  



 
 

Aos amigos e colegas Marconio, Matheus Andrade, Francisco José, Guilherme 

Martins, Jailson Santos, Leandro Valente e Priscila Tavares, pela disponibilidade de 

sanarem minhas dúvidas na linguagem de programação, muito obrigada! 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pela oportunidade de 

minha Pós-Graduação em Ciências Climáticas, valorizando o lado profissional e 

pessoal. 

A CAPES/REUNI pelo apoio recebido por meio de bolsa de estudo.    

As funcionárias do CCET Adriana, Suzana, Nice, Patrícia, Wilma e Ana Helena 

pela amizade e todo carinho, principalmente por sempre estarem disponíveis nos 

momentos que precisei. Muito obrigada!  

A funcionária Gorete da ECT que sempre esteve disponível quando precisei.    

E a todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

(PPGCC) que contribuíram no meu aprendizado e desenvolvimento intelectual.  

Enfim, a todos que de qualquer forma tenha contribuído para realização deste 

trabalho. 

 

Muito Obrigada!!! 

 

 

 

  



 
 

 

 

Citações 

 

“Nunca se vence uma guerra lutando sozinho 

Cê sabe que a gente precisa entrar em contato 

Com toda essa força contida e que vive guardada 

Os ecos de suas palavras não repercutem em nada 

É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro 

Evita o aperto de mão de um possível aliado, é... 

Convence as paredes do quarto, e dorme tranquilo 

Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo 

Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz 

Coragem, coragem, eu sei que você pode mais” 

  

Raul Seixas 

 

 

 

 

“A mente que se abre a uma nova IDEIA jamais voltará ao seu tamanho 

ORIGINAL” 

 

Albert Einstein 

 

 

 

 



 
 

i 
  
 

PADRÃO ATMOSFÉRICO DOS EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO FRACA E 

INTENSA NO SEMIÁRIDO DO NORDESTE DO BRASIL 

RESUMO 

A região do Semiárido do Nordeste do Brasil (SANEB) possui características climáticas 

complexas o que possibilita uma grande variação na distribuição espacial da precipitação, 

relacionadas a diferentes regimes de chuvas. Diante disso, estudos sobre os sistemas 

atmosféricos relacionados à precipitação são relevantes, uma vez que os mesmos estão 

associados a desastres causadores de grandes impactos sociais e econômicos. Dentro 

deste contexto, a tese de doutoramento está dividida em formato de artigos, assim: (i) O 

primeiro artigo verificou se há tendências em eventos de precipitação fraca (EPF) e 

eventos de precipitação intensa (EPI) para os períodos menos chuvoso e chuvoso durante 

os anos de 1961 a 2011. Primeiramente, para definir os eventos extremos de precipitação 

foi utilizado a ferramenta percentil (P) com valores abaixo de P5 representando os EPF e 

acima de P95 EPI, ficando com limiar de 5% em cada percentil analisado. O teste de 

Mann-kendall permitiu identificar tendência crescente e/ou decrescente entre os eventos 

extremos de chuva. Os resultados mostraram tendências significativas para os dois 

extremos nos dois períodos. A intensidade da precipitação nos EPF e EPI teve 

significância estatística de 5% nos meses de junho, julho, agosto, outubro, novembro e 

dezembro. (ii) O segundo artigo teve como objetivo definir o início e fim da estação 

chuvosa para cada sub-região homogênea de precipitação do SANEB durante o período 

de 1980 a 2015. Para este fim, usou-se a análise de cluster com o intuito de definir regiões 

homogêneas de precipitação. Em seguida, utilizou-se pêntadas para identificar o início e 

o fim chuvoso em cada sub-região. Como resultado foram identificadas cinco sub-regiões 

homogêneas de precipitação, com diferentes períodos de início chuvoso. Os meses de 

novembro a maio foram os mais chuvosos em todo o SANEB. Maiores acumulados por 

pêntada ocorreram no mês de março e os menores no mês de setembro. (iii) Na sequência, 

o terceiro artigo contemplou o tema principal desta tese: identificar diferenças existentes 

nas características dinâmicas da atmosfera sobre o SANEB, com atuação de cada sistema 

meteorológico em situações EPF e EPI referente ao período de 1961-2011. Para tanto, 

adotou-se o Modelo Conceitual como ferramenta principal para captação dos eventos 

extremos associados aos diferentes sistemas meteorológicos, levando-se em consideração 

a duração em dias e os meses de maior atuação de cada sistema, com exceção, o VCAN 

que foi captado pelo método objetivo de Coutinho (2010), por se tratar de uma ferramenta 

testada e aprovada na região NEB. Analisaram-se as composições de anomalias para o 

dia do evento e até quatro dias precedentes ao evento, utilizando variáveis meteorológicas 

fornecidas pelo National Centers for Environmental Prediction/National Center for 

Atmospheric Research (NCEP/NCAR), conforme a necessidade de cada sistema. Os 

principais resultados obtidos foram: nos compostos de anomalia de cada sistema 

associados aos dias de EPF e EPI, foi possível identificar a localização de sua atuação, 

como também associar os sistemas que influenciavam ou atuavam em conjunto. Em 

relação aos extremos foi percebido que os eventos possuem semelhanças entre si, em 

relação ao comportamento da atmosfera, e o que difere é a intensidade do evento. Ao 

analisar separadamente cada sistema foi verificado que: (i) No Sistema Frontal (SF) para 

ambos eventos se observou a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

atuando ao norte do SANEB, e a Alta da Bolívia (AB) injetando fluxo de unidade mais 

intenso para o lado oeste do SANEB. O comportamento da atmosfera nos SF associados 

aos EPF e EPI foram semelhantes ao padrão da Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS).  (ii) As ZCAS, para ambos extremos, foram influenciadas pela presença da AB 
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em altos níveis, um cavado quasi-estacionário sobre a região NEB, e o deslocamento dos 

SF para dentro do continente.  (iii) Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) 

associados aos dias de EPF deslocaram-se para dentro do continente e os associados aos 

EPI permaneceram estacionários sobre o norte do SANEB, atingindo praticamente todo 

SANEB.  (iv) Para os DOL, em ambos extremos, percebeu-se possível atuação da ZCIT 

ao norte do SANEB favorecendo na formação do DOL à leste do SANEB. (v) E por fim, 

a ZCIT, para ambos extremos, observou-se configuração bem definida em baixos níveis, 

com a presença em altos níveis de uma AB a oeste do SANEB, e a leste um cavado do 

Nordeste. Possivelmente sua formação foi influenciada pelas pertubações vinda do 

Oceano Atlântico Sul.  

Palavras–chave: Técnicas estatísticas; Teste de Mann-kendall; Pêntadas; Modelo 

Conceitual; sistemas meteorológicos.  
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SYNOTIC PATTERN OF WEAK AND HEAVY RAINFALL EVENTS IN THE 

NORTHEAST SEMARIATE OF BRAZIL 

ABSTRACT 

 

The in semi-arid region of Northeastern of Brazil (NEBSA) has complex climatic 

characteristics that allows a great variation in the spatial distribution of precipitation 

related to different rainfall regimes. Therefore, studies on the atmospheric systems related 

to precipitation are relevant, since they are associated with disasters that cause great social 

and economic impacts. Within this context, the doctoral thesis is divided into articles 

format, as follows: (i) The first article verified if there are trends in events of weak 

precipitation (WRE) and events of intense precipitation (HRE) for periods less rainy and 

rainy during the years 1961 to 2011. Firstly, to define the extreme precipitation events, 

the percentile tool (P) with values below P5 representing the WRE and above P95 HRE 

was used, with a threshold of 5% in each percentile analyzed. The Mann-kendall test 

allowed us to identify increasing and / or decreasing trends among extreme rainfall events. 

The results showed significant trends for the two extremes in both periods. The 

precipitation intensity in WRE and HRE had a statistical significance of 5% in the months 

of June, July, August, October, November and December. (ii) The second article aimed 

to define the beginning and end of the rainy season for each homogeneous rainfall sub-

region of NEBSA during the period from 1980 to 2015. For this purpose, a cluster analysis 

was used to define the homogeneous regions of precipitation. Afterwards, we used pentad  

identify the beginning and end of rainfall in each subregion. As a result there were five 

homogeneous sub-regions of precipitation with different rainy periods. The months of 

November to May were the rainiest in all NEBSA. Largest accumulated per pêntada 

occurred in the month of March and the smaller ones in the month of September. (1) 

Following, the third article addresses the main theme of this thesis: to identify existing 

differences in the dynamic characteristics of the atmosphere over NEBSA, with 

performance of each meteorological system in situations WRE and HRE for the period 

1961-2011. In order to do so, the Conceptual Model was adopted as the main tool for 

capturing extreme events to different configurations of meteorological systems, taking 

into account the duration in days and the main processes of each system, except for the 

UTCV that was captured by the objective method of Coutinho (2010), because it is a tool 

tested and approved in the NEB region. The anomaly compositions were analyzed for the 

day of the event and up to four days before the event, using meteorological variables 

provided by the National Centers for Environmental Prediction (NCEP / NCAR), as 

required by each system. The main results were: in the anomaly compounds of each 

system associated to WRE and HRE days, it was possible to identify the location of its 

performance, as well as to associate the systems that influenced or acted together. 

Regarding the extremes, it was noticed that the events have similarities with each other, 

in relation to the behavior of the atmosphere, and what differs is the intensity of the event. 

When analyzing each system separately, it was verified that: (i) In the Frontal System 

(FS) for both events we observed the presence of the Intercropical Convergence Zone 

(ITCZ) acting to the north of NEBSA, and the Bolivian High (BH) injecting more intense 

unit flow to the western side of NEBSA. The behavior of the atmosphere in FS associated 

with WRE and HRE were similar to the pattern of the South Atlantic Convergence Zone 

(SACZ). (ii)The SACZ, at both extremes, were influenced by the presence of BH at high 

levels, a near-stationary depression in the NEB region and the displacement of FS to the 

continent. iii) High Level Cyclonic Vortexes (UTCV) associated with WRE days moved 
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into the continent and those associated with HRE remained stationary over northern 

NEBSA, reaching almost all NEBSA. (iv) For the EWD, at both ends, it was possible to 

see ITCZ in the north of NEBSA favoring the formation of EWD to the east of NEBSA. 

(v) And finally, the ITCZ, for both extremes, was observed a well defined configuration 

at low levels, with the presence at high levels of an BH to the west of NEBSA, and to the 

east a trough in the Northeast. Possibly its formation was influenced by the perturbations 

coming from the South Atlantic Ocean.  

Keywords: Statistical techniques; Mann-kendall Test; Pentad; Conceptual Model; 

Meteorological Systems. 
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Figura 4.16 – Anomalias de altura geopotencial (m) no nível de 500 hPa. 

Intervalo do contorno é 5 m para os eventos de EPF e EPI associados a 

ZCAS. O contorno da região SANEB está na cor preta. 

71 

Figura 4.17 – Composição das anomalias de Ômega (10-2Pa.s-1) com 

intervalo do contorno de 0,1 × 10-2 Pa/s, para eventos de EPF e EPI 

associados ao VCAN no nível de 200 hPa, referentes aos dias D-4, D-2 e 

D0, detectados pelo método objetivo de Coutinho (2010). As áreas 
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região SANEB está na cor preta. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

O Nordeste do Brasil (NEB) é conhecido pela sua alta variabilidade climática, 

com temperaturas elevadas acima dos 24°C e chuvas irregulares que variam de 280 

mm/ano a mais de 2.000 mm/ano, depedendo de sua localização (ALVARES et al. 2013; 

OLIVEIRA et al. 2014). No NEB encontra-se a maior área caracterizada como semiárida, 

onde a irregularidade espaço-temporal das chuvas e as altas taxas evaporativas provocam 

a escassez de água para a população e agricultura (ARAÚJO et al., 2017). Neste sentido, 

estudos sobre eventos extremos de precipitação para esta região são relevantes, devido 

suas características climáticas.  

Segundo o relatório do Intergovernamental Panel on Climate Change –IPCC/AR4 

(2007), a região semiárida do Nordeste do Brasil (SANEB) é altamente susceptível às 

mudanças climáticas e devido à alta variabilidade espacial e temporal da precipitação, 

acaba favorecendo a ocorrência de eventos extremos. Por possuir grande extensão 

territorial diversos sistemas meteorológicos atuam no SANEB, sendo os principais: a 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) ao norte, os Vórtice Ciclônico de Altos Níveis 

(VCAN) e Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) a leste e ao sul a Zona de Convergência 

do Atlântico Sul (ZCAS) e Sistemas Frontal (SF) (YAMAZAKI, 1975; KOUSKY, 1980; 

MOURA e SHUKLA, 1981; MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007; REBOITA et 

al. 2010). Logo, os regimes de chuvas apresentam-se com diferentes intensidades, seja 

em escala espacial ou de tempo.        

Os sistemas atmosféricos citados acima influenciam em eventos extremos de 

precipitação fraca (EPF) e intensa (EPI) na América do sul. Alguns estudos podem ser 

citados, como Lima et al. (2010) que verificaram a precipitação diária intensa na região 

Sudeste do Brasil, com o objetivo de identificar os padrões sinóticos dos SF e ZCAS 

associados aos eventos de precipitação normal e intensa. Como resultado perceberam que 

os EPI estão associados em 53% dos casos a SF e 47% a ZCAS. Outro estudo interessante 

foi feito por Santos et al. (2015) na Amazônia, onde identificaram os sistemas ZCIT, 

ZCAS e LI em dias de EPI. Tem-se também, Oliveira et al. (2014) que estudaram eventos 
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extremos de chuva (fraca, normal e intensa) no NEB, identificando a possível presença 

dos VCAN na ocorrência de chuvas intensas.      

Desta maneira, a motivação desta pesquisa é minimizar os grandes prejuízos 

sociais e econômicos às regiões atingidas por eventos de precipitação. Por este motivo, 

identificar quais os sistemas atmosféricos influenciam nos Eventos de Precipitação Fraca 

(EPF) e Intensa (EPI) sobre SANEB pode contribuir no monitoramento. Isto porque, o 

alerta/aviso antecipado inserido no sistema de monitoramento (meteorologia 

operacional), é importante para que indivíduos expostos a uma ameaça tomem ações em 

tempo suficiente para evitar ou reduzir seus riscos e se prepararem para uma resposta 

efetiva (UNEP, 2012).  Esses eventos extremos associados aos sistemas meteorológicos 

ameaçam não apenas o meio ambiente, mas a própria sobrevivência dos seres vivos, seja 

com secas prologadas ou com excesso de chuva.  O agricultor, por exemplo, sabendo dos 

períodos que antecedem a chuva e ou seca na região SANEB, podem ter tomada de 

decisão mais segura.  

Mudanças no clima atual estão ocasionando em eventos de precipitação mais 

frequentes como mostra o estudo de (MARENGO, 2009). Há ainda, a questão do homem 

interferindo no meio ambiente que intensifica as consequências destes eventos, com ações 

como o desmatamento de encostas e a construção civil em áreas indevidas. Desta forma, 

é interessante realizar estimativas confiáveis das tendências de EPF e EPI no SANEB 

com número considerável de estações meteorológicas. No entanto, a falta de observações 

de longo prazo e de qualidade, é a maior dificuldade para avaliar as mudanças extremas 

durante o século passado (VINCENT et al., 2005; HAYLOCK et al., 2006).  

É ainda, de grande importância, conhecer as condições dinâmicas que favorecem 

o desenvolvimento e manutenção destes eventos, o ambiente sinótico e também, os 

possíveis sistemas meteorológicos associado aos eventos. Nesta linha de pesquisa, 

estudos como o de (LIMA et al., 2010; LIEBMANN et al., 2011; SANTOS et al. 2015) 

foram desenvolvidos por meio da obtenção de anomalias de compostos de variáveis 

atmosféricas. Além disso, na literatura científica encontra-se a climatologia, tendência e 

frequência dos EPF e EPI, sobre o NEB, mas que não permite identificar os possíveis 

sistemas meteorológicos associados aos eventos. Portanto, acredita-se que se faz 
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necessário um estudo mais abrangente sobre esses eventos, e dividir a SANEB em regiões 

pluviometricamente homogêneas pode contribuir nas análises dos eventos.  

Diante da relevância de se aprofundar o conhecimento dos sistemas causadores de 

extremos de chuvas, a presente pesquisa foi realizada no intuito de responder a três 

questões principais: (i) Existe tendência crescente ou decrescente nos dias que ocorreram 

EPF e EPI no SANEB para os períodos menos chuvoso e chuvoso? (ii) É possível dividir 

o SANEB por regiões homogêneas de precipitação e ressaltar quando começa o início e 

o fim do período chuvoso? (iii) Quais as semelhanças e/ou diferenças existentes nas 

características dinâmicas da atmosfera sobre o SANEB, em situações de EPF e EPI 

associadas às ocorrências de diferentes sistemas meteorológicos? As hipóteses para 

responder a essas questões são: (i) A ocorrência de eventos extremos possivelmente 

permite identificar tendências significativas em seu comportamento, uma vez que  estão 

associados a variabilidade da atmosfera com atuação de diferentes sistemas atmosféricos; 

(ii) O SANEB possui características marcantes, tais como: temperaturas elevadas o ano 

todo, precipitação em torno dos 800 mm/ano, e evapotranspiração acima de 2000 

mm/ano; essa alta variabilidade na distribuição da precipitação favorece a diferentes 

regimes de chuva; (iii) As características dinâmicas da atmosfera, de um modo geral, 

influenciam no tempo local, seja com secas severas ou excesso de chuva. Na região 

SANEB apesar de predominar períodos longos de estiagem (secas) associados às 

temperaturas elevadas, possivelmente existam casos de extremos de precipitação que 

ocorrem em curto período de tempo. Esses extremos estão associados a algum sistema 

atmosférico que, em determinado momento, atua sobre SANEB.  

1.1 Objetivos   

Dentro deste contexto, o objetivo geral desta pesquisa é identificar o padrão 

atmosférico em dias de eventos de precipitação fraca (EPF) e intensa (EPI) associados 

aos diferentes tipos de sistemas meteorológicos atuantes sobre a região SANEB. 

Especificamente, pretende-se: (i) Identificar os dias que ocorreram EPF e EPI no SANEB 

durante os anos de 1961 a 2011, com o intuito de verificar se há tendências em EPF e EPI 

nos períodos menos chuvoso e chuvoso. (ii) Classificar o SANEB em regiões 

homogêneas de precipitação e verificar quando começa o início e o fim do período 

chuvoso, analisando a variabilidade em cada sub-região; (iii) Investigar qual, ou quais, 
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perturbações atmosféricas influenciam no acumulado da precipitação em situações de 

EPF e EPI ocorrido sobre a região SANEB, no período de 1961 a 2011.  

 

1.2 Revisão de Literatura  

A região Semiárida do Nordeste do Brasil (SANEB) possui características 

climáticas complexas, o que resulta em grande variação na distribuição espacial da 

precipitação relacionadas a diferentes regimes de chuvas. Possui um clima 

predominantemente seco e as distribuições, tanto espacial, quanto temporal das chuvas, 

são bastante irregulares (MOLION e BERNARDO, 2002; MARENGO et al. 2011). O 

clima do SANEB é um dos semiáridos mais chuvosos do planeta (ASA, 2018), o qual 

apresenta particularidades anuais específicas, tais como: temperatura média acima dos 

20ºC; precipitação escassa, se comparado com outras regiões do Brasil, com valores entre 

200 a 800 mm/ano, podendo chegar no máximo a 1.000 mm/ano, dependendo da 

localidade; a evapotranspiração potencial média atinge 2.500 mm/ano, gerando elevados 

déficits hídricos (MOLION e BERNARDO, 2002; MOSCATI e GAN, 2007; 

MARENGO et al. 2011; ALVARES et al. 2013; COSTA et al., 2015; ASA, 2018).  

As peculiaridades descritas anteriormente permitem aferir um clima predominante 

como sendo do tipo quente e seco ou BSh de Koppen, conforme, Alvares et al. (2013). 

As chuvas no interior do SANEB são concentradas de dezembro a abril no setor norte e 

de novembro a abril no setor sul (MOLION e BERNARDO, 2002; MOSCATI e GAN, 

2007). Rao et al. (1993) afirmaram que a principal estação chuvosa do NEB, ocorre de 

março a junho, assim explicando 60% da chuva anual na região nordeste do NEB 

(incluindo o semiárido e a floresta tropical – Mata Atlântica), enquanto que a estação 

seca, para a maior parte da região, ocorre de agosto a outubro.  

Existem estudos sobre os sistemas meteorológicos responsáveis pela ocorrência 

de eventos extremos de precipitação no SANEB, entretanto, necessita de maiores 

conhecimentos, devido a existência de vários sistemas atmosféricos influenciarem nas 

condições de tempo e clima da região, propiciando a ocorrência de precipitação intensa, 

porém neste estudo são analisados cinco sistemas meteorológicos que atuam no NEB ou 

adjacências, conforme a escala de Orlanski (1975), dentre eles: (i) Em mesoescala, o 
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Sistemas Frontal (SF); (ii) em escala sinótica, a Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS), o Vórtice Ciclônico de Altos Niveis (VCAN) e Disturbio Ondulatório de Leste 

(DOL), e (iii) em grande escala a Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Abaixo, a 

descrição dos sistemas atmosféricos, separada por região de atuação (norte, sul e leste do 

SANEB). 

Na região norte do SANEB, tem-se a ação de um sistema de grande escala 

(ZCIT), atuante no período de fevereiro a maio, posicionada mais ao sul no mês de maio, 

com tempo entre dias e semanas, sendo um dos principais geradores de precipitação para 

esta região (MOURA e SHUKLA, 1981; NOBRE e MOLION, 1988; UVO, 1989; 

CAVALCANTI et al. 2009). É um sistema meteorológico definido como uma extensa 

região de três a cinco graus de largura, caracterizado por uma banda de nebulosidade que 

contorna o globo terrestre atuando na região equatorial, acompanhada de baixas pressões, 

com movimentos ascendentes, nebulosidades e chuvas abundantes (CAVALCANTI et al. 

2009). Forma-se principalmente pela confluência dos ventos alísios de nordeste, oriundos 

de sistema de alta pressão, conhecido como Anticiclone Subtropical do Hemisfério Norte, 

com os ventos alísios de sudeste provenientes da Alta Subtropical do Hemisfério Sul 

(REBOITA et al. 2010; MARENGO et al. 2011).  

A migração sazonal norte-sul (15°N a 5°S) da ZCIT, ocorre em períodos distintos: 

ao norte durante o inverno e início da primavera austral (agosto-setembro) e ao sul no 

outono austral (março-abril) (NOBRE e MOLION, 1998; MOLION e BERNARDO, 

2002).  Esse sistema desloca-se para o hemisfério onde a estação é verão, ou seja, onde a 

temperatura da superfície do mar (TSM) seja mais elevada, propiciando uma posição mais 

ao norte ou mais ao sul de sua posição climatológica (HASTENRATH e LAMB, 1977; 

MOURA e SHUKLA, 1981).  Esses autores verificaram também, que quando a ZCIT 

está posicionada mais ao sul em relação a sua posição climatológica (5°S), o Atlântico 

Norte permanece mais frio do que o Atlântico Sul, e posicionada mais ao norte ocorre o 

inverso.  

Na região sul do SANEB, observa-se a atuação de um sistema sinótico e outro de 

mesoescala, ZCAS e SF, respectivamente. Tais sistemas se deslocam de latitudes medias 

para latitudes mais baixas, favorecendo a precipitação por onde passam. A ZCAS é um 

sistema frontal semi-estacionário, que favorece a precipitação no período de novembro a 

março (QUADRO, 1994). É definido como uma banda de nebulosidade que se estende 
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desde o centro sul da Amazônia, passando pelas regiões centro-oeste, sul do NEB e 

Sudeste do Brasil, chegando a atingir parte do Oceano Atlântico Tropical Sul 

(MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). Em relação ao período de atuação, possui 

duração maior que quatro dias podendo chegar a 20 dias (SATYAMURTI e RAO, 1988; 

QUADRO, 1994; CARVALHO et al., 2004; LIMA et al., 2010; CHAMIS, 2015). Molion 

e Bernardo (2002) consideraram a ZCAS como o sistema mais importante no período 

chuvoso da região sul do SANEB. A nebulosidade da ZCAS está associada a um aumento 

de atividade convectiva na região de atuação da ZCAS favorecendo excesso de chuva 

sobre o sudeste e costa sul do Brasil (GARREAUD et. al., 2008). A ZCAS pode 

permanecer estacionária por vários dias sobre uma mesma região, provocando 

intensificação das chuvas sobre AS, principalmente entre o final da primavera 

(novembro) e início do verão (dezembro, janeiro e fevereiro) (HASTENRATH e LAMB, 

1977; BERNARDO e MOLION, 2002; FERREIRA et al. 2004; CARVALHO e JONES, 

2009; GRIMM, 2011). Climatologicamente, o período de atuação da ZCAS está 

diretamente relacionado com a configuração do Sistema de Monção da América do Sul 

(SMAS), que tem papel importante para o transporte de umidade da região Amazônica 

para a região Central da AS (GAN et al. 2004; REBOITA et al. 2010; GRIMM et al. 

2011). 

Vale salientar que existem outros fenômenos atmosféricos, que podem influenciar 

no posicionamento, intensidade, variabilidade e até na manifestação ou não da ZCAS. 

Segundo Jorgetti et al. (2014), a fase ativa do SMAS, bem como os padrões de anomalia 

da TSM, indicavam temperaturas frias nos trópicos e quentes nos subtrópicos como sendo 

um dos mecanismos. Além disso, existe a influência dos Jato de baixos níveis (JBN), a 

atividade convectiva na Amazônia, o Jato Subtropical, a Alta Subtropical do Atlântico 

Sul (ASAS), a ZCIT, as teleconexões entre a Zona de Convergência do Pacífico Sul 

(ZCPS) e a ZCAS, a Oscilação de Madden e Julian (OMJ), a convecção na África e o El 

Niño (JONES e HOREL, 1990; GRIMM e SILVA DIAS, 1995; FIGUEROA, 1997; 

CARVALHO et al. 2004; FERREIRA et al. 2004; CARVALHO e JONES, 2009; 

GRIMM, 2011; QUADRO et al. 2012; JORGETTI et al. 2014). 

 Ainda na região sul do SANEB, tem-se a presença dos SF, definidos como uma 

zona de transição entre duas massas de ar de diferentes densidades e temperaturas, que se 

aproximam e se mantém individualizadas, conservando suas particularidades 
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(PETTERSSEN, 1956; VIANELLO, 1991). Possui características de um sistema 

transiente, favorecendo a precipitação no SANEB em apenas 20% de todos os SF que 

atuam no Brasil (KOUSKY, 1979; SATYAMURTY et al. 1998). Isso acontece, porque 

na maioria das vezes, tais sistemas se dissipam no meio do caminho. O SF forma-se 

praticamente em todos os meses do ano e atua de um a dois dias, sendo mais ativo no 

inverno e primavera, entretanto, no verão estes sistemas podem interagir com massas de 

ar de origem tropical, ultrapassando os 20°S, e atingem latitudes mais ao norte, sendo 

responsáveis por elevados acumulados de precipitação ao sul da Bahia (KOUSKY, 1979; 

KOUSKY, 1980; KOUSKY, 1985; OLIVEIRA, 1986; CAVALCANTI e KOUSKY, 

2009; LIMA et al. 2010), por onde elas ocorrem o tempo é instável. Os SF atuam sobre o 

continente e Oceano Atlântico adjacente, desde o sul da AS até as latitudes mais baixas, 

chegando a atingir o NEB e parte sudoeste da Amazônia (CAVALCANTI et al. 2009), 

onde o efeito principal está ligado à precipitação. Kousky (1979) e Kousky e Ferreira 

(1981) mostraram que as penetrações dos SF em latitudes baixas, também produzem um 

efeito pronunciado na atividade convectiva da faixa tropical da AS.  

Na região leste do SANEB, observam-se os DOL, que possuim um modelo 

clássico desenvolvido por Riehl (1954) para a região do Caribe, sendo este o primeiro a 

fornecer uma descrição tridimensional detalhada dessas ondas. Segundo o autor, os DOL 

são oscilações no campo de pressão e vento, que se encontram em fase na superfície. O 

eixo do cavado inclina-se na mesma direção de propagação dos distúrbios, ou seja, a 

orientação do cavado é de nordeste-sudoeste no HN e noroeste-sudeste no HS, inclinando-

se para leste com a altura. Isso se deve ao sistema de ventos dominantes nessa região. Na 

vanguarda do cavado as características são de tempo bom, com divergência e movimento 

descendente em baixos níveis. Por outro lado, na retaguarda do cavado há convergência 

e predominância de movimento ascendente. Também são denominados de Ondas 

Africanas ou Ondas de Leste, advindos do oceano Atlântico Sul, com deslocamento de 

leste para oeste, tendo maior frequência nos meses de abril a agosto, tempo de atuação de 

três a quatro dias (RIEHL, 1945; YAMAZAKI, 1975; CHAN, 1990; SILVESTRE, 1996; 

GOMES, 2012; GOMES et al. 2015).  

Segundo Yamazaki (1975) as linhas de nuvens formadas pelos DOL se 

deslocavam de leste para oeste desde a longitude de 10°E até aproximadamente 40°W, 

oscilando entre 5°S e 10°S. Têm duração de quatro dias, velocidade média de 10 m.s-1 e 



 
 

8 
  
 

comprimento de onda de ~4.000 km.  Verificou-se que, os altos índices de precipitação 

na costa do NEB se devem à atuação dessas ondas de leste. No trabalho feito por Torres 

e Ferreira (2011), foi possível confirmar os resultados obtidos por Yamazaki (1975). 

Esses autores analisaram os DOL que atingiram a costa leste do NEB no período de abril 

a julho de 2005 e 2006, associados a eventos ocorridos nos dias 15 de maio de 2005 e 20 

de junho de 2006, nos quais foram identificados em 700 hPa, um total de 26 eventos de 

DOL na latitude de 5°S, utilizando como ferramenta o modelo regional Eta. Esses 

distúrbios apresentaram, em média, período de cinco dias, velocidade de 10 m.s-1 e 

comprimento de onda de 4.000 km. Analisando a circulação em 700 hPa, tanto os 

experimentos com resolução horizontal de 40 km, quanto aqueles com 10 km, simularam 

bem um cavado propagando-se para oeste com o tempo, desde aproximadamente 20°W 

até o NEB, com previsibilidade de cinco dias. Para Gomes (2012), a trajetória e dissipação 

dos DOL se concentraram sobre a costa leste do NEB, entre os estados de Alagoas e Rio 

Grande do Norte, porém a dissipação diminui à medida que adentra ao continente. 

Outro sistema que além de atuar na região leste, influencia a parte oeste do 

SANEB é o VCAN.  Trata-se de um sistema sinótico, de baixa pressão, que se forma em 

altos níveis da troposfera sobre o Oceano Atlântico Tropical Sul, com maior intensidade 

nos meses do verão, sendo mais ativo em janeiro, e tempo de atuação de 

aproximadamente quatro dias, influenciando tanto no excesso de chuvas como em déficits 

(ARAGÃO (1975); KOUSKY e GAN, 1981; RAMIREZ, 1996; COUTINHO et al., 2010; 

COSTA et al. 2013; COUTINHO et al. 2016), podendo atingir grande parte do SANEB. 

Possui uma circulação ciclônica fechada que surge inicialmente nas partes mais altas da 

troposfera, estendendo seu eixo gradualmente para baixo desde 200 hPa até 500 hPa 

(DEAN, 1971; ARAGÃO, 1975; KOUSKY e GAN, 1981; RAMÍREZ et al. 1999). Os 

primeiros estudos observacionais sobre os VCAN no Atlântico Tropical Sul foram feitos 

por Dean (1971) e Aragão (1975), que observaram os impactos nas regiões por onde 

passavam. Os VCAN são sistemas quase estacionários, e podem deslocar-se lentamente 

tanto para leste como para oeste, por um tempo de vida de vários dias.  

Kousky e Gan (1981) sugeriram um mecanismo de formação para os VCAN que 

atuam no NEB, definido como clássica, que associa a intensificação da crista da Alta da 

Bolívia (AB) em altos níveis com o deslocamento de frentes frias para latitudes baixas. 

A AB intensifica o processo formando uma crista mais intensa, com isso, influencia na 
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intensificação do cavado até a formação do vórtice fechado. Este vórtice encontra-se mais 

próximo ao NEB influenciando no tempo, com duração de 6 a 12 dias (PAIXÃO e 

GANDU, 2000). Gan (1982) enfatizou que, somente alguns VCAN apresentavam esse 

mecanismo de formação. É importante ressaltar que, os VCAN clássicos podem causar 

estiagens por vários dias na região do seu centro e precipitação intermitente no flanco 

oeste e leste do sistema. De acordo com Ramirez et al. (1999), 57% dos 80 casos de 

VCAN observados no período de 1980 a 1989 se formaram por meio deste mecanismo. 

A nebulosidade do VCAN se concentra na periferia do vórtice e o seu centro, com a 

ausência de nebulosidade por conta dos movimentos descendentes. 

Diante disto, tais sistemas meteorológicos estão diretamente ligados a eventos 

extremos (secas ou enchentes) na região de estudo, podendo ter grande impacto à 

sociedade e à economia do país atingindo proporções catastróficas. Eventos como 

secas, enchentes, tempestades e calor extremo, vem aumentando sua frequência, ao redor 

do mundo, desde 1970, quando começaram a ser monitorados pela Organização Mundial 

de Meteorologia (OMM). As ocorrências desses eventos têm provocado enormes 

prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Tais episódios, podem ser representados por 

vários anos de secas severas ou por ocorrências de extremos de chuva, os quais estão 

aumentando em frequência, abrangência e intensidade em todos os continentes 

(MARENGO, 2007a e 2007b; MARENGO, 2009; MARENGO, et al. 2011; MARENGO 

et al. 2017). 

 

1.3 Estrutura da tese   

A proposta de tese está organizada da seguinte maneira. No Capítulo 1 consta a 

Introdução da tese destacando o problema e a motivação do assunto em questão, bem 

como uma breve descrição dos diferentes sistemas meteorológicos atuantes no SANEB 

que influenciam no regime de precipitação local. Os Capítulos 2, 3 e 4 correspondem a 

três artigos integrantes desta tese e estão formatados de acordo com as normas dos 

periódicos para os quais foram e serão enviados. Por fim, as considerações finais da tese 

são mostradas no Capítulo 5. A elaboração dos artigos aconteceu conforme a evolução da 

pesquisa. O primeiro artigo foi publicado na Revista Brasileira de Geografia Física, 

intitulado: “Tendências observadas em extremos de precipitação sobre a região Semiárida 

do Nordeste do Brasil”; O segundo artigo é intitulado “What is the onset and the end of 
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the rainy season in subregions of the semiarid of the Northeast Brazil?” E, por fim o 

terceiro artigo refere-se a “Sistemas atmosféricos responsáveis por eventos extremos de 

precipitação pluvial na região semiárida do Nordeste do Brasil”.  

Na sequência são apresentados os temas que deram origem aos capítulos: 

 Capítulo 2 – Costa MS, Lima KC, Andrade MM e Gonçalves WA. 2015. 

Tendências observadas em extremos de precipitação sobre a região Semiárida do 

Nordeste do Brasil. Publicado na Revista Brasileira de Geografia Física. 

      Qualis CAPES: B2 – Interdisciplinar / B4 – Geociências 

 Capítulo 3 – Costa MS, Lima KC. 2018. “What is the onset and the end of the 

rainy season in subregions of the northeast Brazil semiarid?” O artigo será 

submetido a uma revista internacional. 

      Qualis CAPES: XX – Geociências  

 Capítulo 4 – Costa MS, Lima KC, Moraes, MDLC e Gonçalves WA. 2018. 

“Sistemas atmosféricos responsáveis por eventos de precipitação fraca e intensa 

na região Semiárida do Nordeste do Brasil”. O artigo será submetido a uma revista 

internacional. 

      Qualis CAPES: XX – Geociências 

 Capítulo 5 - Considerações Finais: Análise geral dos resultados dos artigos e 

sugestões para trabalhos futuros.  
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Resumo  
A frequência de eventos extremos de precipitação vem crescendo nos últimos anos, com maior intensidade e 

duração, e assim favorecendo desastres naturais como inundações e secas severas. Portanto, a expansão de 

conhecimentos acerca da variabilidade temporal e espacial de eventos extremos é de suma importância para as 

condições climáticas de uma determinada região. Esta pesquisa tem como objetivo verificar se há possíveis 

tendências na intensidade da chuva ocorrida durante o período menos chuvoso e chuvoso sobre a região 

Semiárida do Nordeste do Brasil durante o período de 1961 a 2011. O estudo foi realizado com dados diários 

de precipitação, distribuídos em 193 postos pluviométricos, fornecidos pela ANA e INMET. Utilizou-se o 

percentil para definição dos eventos extremos EPF e EPI. Posteriormente, foi aplicado o teste de Mann-Kendall 

a fim de verificar a possível tendência, crescente ou decrescente, com nível de significância estatística de 5%. 

Os resultados indicaram que houve tendência negativa nos meses de outubro a dezembro e positiva de junho 

a agosto, todos com significância estatística de 5%. Os demais meses apresentaram tendências, mas não 

significativas. A maior frequência de El Niño possivelmente explica essa tendência decrescente na intensidade 

da precipitação, consequentemente favoreceu maiores períodos sem chuvas. De um modo geral, esses 

resultados indicaram aumento na intensidade das secas e diminuição dos eventos de precipitação intensa ao 

longo dos anos, ficando com uma redução na precipitação em torno de 0,16 mm/ano para o período menos 

chuvoso e 0,64 mm/ano para o período chuvoso.  

Palavras – chave: precipitação extrema, tendência, menos chuvoso, chuvoso. 

 

Trends observed in precipitation extremes over the semiarid region of Northeast Brazil 
 

Abstract  
The frequency of extreme precipitation events has increased in recent years, with greater intensity and duration, 

thus favoring natural disasters such as flood and severe drought. Therefore, the expansion of knowledge about 

the spatial and temporal variability of these extreme events is of paramount importance to the climatic 

conditions of a particular region. This research aims to check the possible trends in the intensity of rain 
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occurred during the less rainy and rainy season on the Semi-arid region of Northeast Brazil during the period 

1961-2011. The study was conducted with daily precipitation data, distributed in 193 rainfall stations, provided 

by the ANA and the INMET. We used the percentile for definition of extreme events WRE and HRE. 

Subsequently, the Mann-Kendall test was applied in order to check the possible trend, whether increasing or 

decreasing, with statistical significance level of 5%. The results indicated that there was a negative trend in the 

months from October to December and positive trend from June to August, all with statistical significance of 

5%. The other months trends are presented, but not significant. The higher frequency of El Niño possibly 

explains the downward trend in the intensity of rainfall, consequently favored for longer periods without rain. 

Overall, these results indicated an increase in the intensity of dryness and reduction of heavy precipitation 

events over the years, leaving a reduction in precipitation of around 0.16 mm/year for the rainy less season and 

0.64 mm/year for the rainy season. 

Key – words: extreme precipitation, trend, less rainy, rainy.  

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

A precipitação é uma das variáveis climáticas 

mais importantes. Seu conhecimento é de 

fundamental importância para que se tenha um 

planejamento adequado às inúmeras atividades 

humanas. A frequência de eventos extremos de 

precipitação vem crescendo nos últimos anos, com 

maior intensidade e duração, favorecendo desastres 

naturais como as inundações e secas severas 

(Marengo et al., 2011; Fu et al., 2013; Song et al., 

2015). Neste sentido, a precipitação extrema tem 

sido bastante estudada em diferentes regiões do 

mundo, em face de sua importância no ciclo 

hidrológico e a manutenção dos seres vivos no 

planeta.  

No Brasil, a variabilidade da precipitação é bem 

destacada na região Semiárida do Nordeste do 

Brasil – SANEB, apresentando características 

tropicais de tempo e clima. Esta região se estende 

meridionalmente de 3°S a 17°S, com extensão de 

969.589,4 km2, abrangendo aproximadamente 58% 

da superfície do Nordeste Brasileiro – NEB 

(Brasil-MIN 2005). A principal característica da 

região SANEB se deve à precipitação média anual 

variar entre 400 e 800 mm; possuir temperaturas 

acima de 23°C, e evapotranspiração acima de 2000 

mm/ano (Moscati e Gan, 2007). Segundo Palmer 

(1965), o intervalo de tempo com períodos longos 

de seca geralmente duram vários meses a anos, 

com registros de chuvas menores que a média 

climatológica.  

A variabilidade climática é marcada por eventos 

extremos de precipitação (chuvas em excesso ou 

em déficit), onde tal impacto pode atingir 

proporções catastróficas (Ramos, 1975; Kousky e 

Chu, 1978; Magalhães et al, 1987; Alves e Repelli, 

1992; Molion e Bernardo, 2002; IPCC, 2007). A 

preocupação associada às incertezas com relação às 

mudanças climáticas tem motivado vários autores 

a investigar a presença de tendências climáticas, 

em escala regional, para várias partes do mundo 

(Yue et al., 2002; Burn e Elnur, 2002; Adamowski 

e Bougadis, 2003; Yue et al, 2003; Yue e Hashino, 

2003; Silva, 2004; Burn et al., 2004; Yue e Pilon, 

2004; Sansigolo, 2008; Sansigolo e Kayano, 2010). 

De acordo com Wilks (2011), a investigação de 

possível tendência de um conjunto de dados é de 

interesse no contexto das mudanças climáticas.  

A necessidade de maiores conhecimentos sobre 

a variabilidade espacial e temporal da precipitação 

é crucial para planejamento de ações que visem 

minimizar a escassez hídrica. Assim, a avaliação de 

séries temporais é um importante instrumento para, 

através do comportamento passado, avaliar 

tendências futuras, especialmente no momento em 

que estudos de mudanças climáticas são mais 

frequentes. Para avaliar esta mudança, fez-se o uso, 

de análise de tendência. Recentes estudos foram 

realisados visando à identificação de possíveis 

tendências no Brasil (Silva, 2004; Oliveira et al., 

2012; Oliveira et al., 2014; Pereira, 2014; Santos et 

al., 2014; Ferreira et al., 2015).  

Como exemplo, pode-se citar Santos et al., 

(2014), que observaram que o teste de tendência 

pode ser usado em séries descontínuas com 

distribuição desconhecida, com a vantagem de 

utilizar a magnitude relativa dos valores da série 

estudada. Nos principais resultados, os autores 

mostraram predominância de tendência negativa de 

precipitação no sul e positiva ao noroeste da 

Amazônia. No entanto, nem todas as tendências 

apresentaram significância estatística. No NEB, 

Pereira (2014) verificou que na região do SANEB 

teve alguns núcleos com tendência negativa 

distribuídas nos estados de Pernambuco, Paraíba, 

Ceará e Bahia, onde a precipitação variou de 1 a 5 

mm/ano. Tais tendências negativas dos núcleos de 

precipitação, de um modo geral, podem significar 

o aumento dos períodos sem chuvas ao longo dos 
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anos, tanto no período chuvoso quanto no período 

menos chuvoso, o que foi observado também neste 

estudo. Oliveira et al. (2014), também estudou a 

tendência no NEB, com atuação de eventos 

extremos. Em geral, verificou tendência positiva na 

intensidade da precipitação e tendência negativa no 

total de números de eventos.  

Os estudos anteriores não verificaram se existe 

tendência crescente ou decrescente na intensidade 

da precipitação e no número de eventos extremos 

para a região Semiárida do Nordeste do Brasil. 

Diante do exposto fica evidente a necessidade de se 

expandir maiores estudos, principalmente quando 

se trata de uma região semiárida como a SANEB, 

que possui períodos prolongados de seca. Portanto, 

espera-se responder por meio deste artigo, a 

seguinte pergunta: ‘Os eventos extremos de 

precipitação apresentam tendência em número de 

ocorrência e intensidade no SANEB?’ A hipótese 

para responder a essa pergunta, é que 

possivelmente, esses extremos possuam tendência, 

por conta da variabilidade atmosférica, diante da 

atuação de alguns sistemas atmosféricos 

precipitantes. Assim, o principal objetivo desta 

pesquisa é verificar se há tendências em eventos 

extremos de precipitação fraca (EPF) e intensa 

(EPI) para os períodos menos chuvoso e chuvoso 

da série temporal compreendida entre 1961 e 2011.  

2.2 MATERIAL E MÉTODOS  

A região SANEB (Figura 2.1) localiza-se entre 

3°S e 17°S, com temperaturas mínimas acima de 

15°C e máximas que podem atingir 40°C. Este 

território foi escolhido por apresentar 

características marcantes, tais como: 

irregularidades de chuva (precipitação média 

acumulada inferior a 800 mm.ano-1) e evaporação 

(superior à precipitação > 2000 mm.ano-1), 

favorecendo a ocorrência de secas prolongadas 

(Magalhães et al, 1987; Moscati e Gan, 2007).  

 

 

 
Figura 2.1. Representação das estações meteorológicas da ( ) Agência Nacional de Águas - ANA e ( ) 

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, localizadas dentro do SANEB. Mapa: Costa, M. S. (2015). 

 

 

Foram utilizadas as séries temporais de dados 

observados de precipitação diária, fornecidas pelas 

instituições hidrometeorológicas, Agência 

Nacional de Águas (ANA) e Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), no período de 1961 a 

2011. Soma-se 620 estações nas regiões do NEB e 

do Norte de Minas Gerais existentes nos dois 

bancos de dados. Porém, das 620, apenas 193 

estações (sendo 165 da ANA e 28 do INMET) 

foram utilizadas para o estudo, como mostra a 

Figura 2.1, considerando-se todas as estações 

presentes na região em estudo, independente do 

total de número de falhas. Isto foi necessário pela 
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pouca quantidade de estações no interior do 

SANEB. 

A determinação e a quantificação de tendências 

a que se refere a presente pesquisa aconteceram 

sobre 193 estações meteorológicas distribuídas no 

SANEB. No entanto, analisaram-se 51 ˣ 12 = 612 

séries de precipitação mensal. O valor 51 refere-se 

ao total de anos distribuídos no período de 1961 a 

2011, e o número 12, ao total de meses. Com essa 

série, foi possível definir os meses com maiores e 

menores registros, classificando os de maiores 

registros como período chuvoso e os menores 

como período menos chuvoso, para ambos os 

eventos extremos. Em média, 34,9% do total de 

estações apresentaram falhas nos dados, sendo que, 

15,9% foram com registros de chuva e 49,2% sem 

chuva. Observou-se ainda, que regiões com maior 

número de falhas no banco de dados foram: norte e 

sudeste do SANEB, representadas pelos estados 

Ceará e Sergipe, respectivamente; e com menor 

número de falhas foram verificadas nos estados de 

Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí e Norte de 

Minas Gerais. 

 

2.2.1 Análise dos quantis 

Com intuito de definir dois tipos de eventos 

extremos de precipitação, foi utilizada a técnica dos 

quantis, que consiste em organizar a série de dados 

na ordem crescente e em seguida, dividir em n 

partes. Utilizaram-se nesta pesquisa o percentil (P) 

que divide a amostra em 100 partes, cada uma com 

percentagem de dados aproximadamente igual. Os 

limiares foram definidos com as seguintes 

classificações: EPF ≤ P5 (evento de precipitação 

fraca) e EPI ≥ P95 (evento de precipitação intensa), 

com registros de chuva acima de zero. A 

precipitação para ambos percentis teve registros de 

chuva com acumulado entre 0,01 a 0,4 mm 

representando os EPF e valores acima de 41,4 mm 

representando os EPI. A técnica tem sido utilizada 

com sucesso para determinação de eventos 

extremos como mostra os estudos de (Lima et al, 

2010; Teixeira e Satyamurty, 2011; Oliveira et al, 

2012; Oliveira et al, 2014, Santos, et al., 2014). 

 

2.2.2 Análise das tendências 

O teste de Mann-Kendall - ZMK (MANN, 1945; 

KENDALL, 1975), é um teste não paramétrico, 

sugerido pela Organização Meteorológica Mundial 

(OMM) como excelente avaliador da tendência em 

séries temporais de dados climatológicos, no 

intuito de analisar possíveis mudanças climáticas 

(Fechine e Galvíncio, 2010). Diante disso, para 

análise da intensidade e o número de eventos de 

precipitação no período menos chuvoso e chuvoso 

aplicou-se o ZMK. Este método descreve a 

tendência crescente ou decrescente de uma série 

temporal de dados (Xu et al. 2010). Para testar as 

observações da série, é necessário testar as 

hipóteses H0 e H1. A hipótese alternativa H1, 

permite que as observações da série possuam 

tendência monotônica no tempo, ou seja, uma das 

variáveis aumenta ou diminui sua tendência.  

Sendo assim, sob H0 a estatística do teste é dada 

pela seguinte Equação 1:  

 

𝑆 =  ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛
𝑖=2 (𝑥𝑖

𝑛−1
𝑗=1 − 𝑥𝑗)                         (1) 

 

A função do sinal é realizada como se segue: 

 

sinal = {

   1, 𝑠𝑒 (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) > 0

   0, 𝑠𝑒 (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) = 0

−1, 𝑠𝑒(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) < 0

 

 

Em que: 𝑆 é o coeficiente de correlação de ZMK; 

𝑥𝑖 e 𝑥𝑗 são os dados estimados da sequência de 

valores, e 𝑛 é o número de elementos da série 

temporal. A variância de 𝑆 (Equação 2) é calculada 

quando o valor de 𝑛 é muito grande, fazendo com 

que o 𝑆 tenda a normalidade. 

 

 

𝑉𝐴𝑅(𝑆) =
1

18
[𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) −

 ∑ 𝑡𝑝(𝑡𝑝 − 1)(2𝑡𝑝 +
𝑞
𝑝=1

5)]                                                                                (2) 

 

Sendo que, 𝑛 é o número de observações; tp é o 

número de dados com valores iguais em certo 

grupo 𝑝; e 𝑞 o número de grupos contendo valores 

iguais na série de dados de um grupo 𝑝.  

Após serem feitos os cálculos de 𝑆 e variância 

de 𝑆 será possível substituir na Equação 3, para se 

calcular o teste ZMK que avalia a presença de 

tendência estatisticamente significativa na série 

temporal através do valor ZMK. 

 

𝑍𝑀𝐾 = 

{
 
 

 
 

 

𝑆−1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
  , 𝑠𝑒 𝑆 > 0

0          , 𝑠𝑒  𝑆 = 0
𝑆+1

√𝑉𝑎𝑟 (𝑆)
 , 𝑠𝑒 𝑆 < 0

                         (3) 
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O sinal da estatística de ZMK indica se a 

tendência é crescente (ZMK > 0) ou decrescente 

(ZMK < 0). Um valor positivo do coeficiente ZMK 

indica tendência de aumento da variável, enquanto 

um valor negativo aponta tendência de decréscimo. 

No presente estudo, foi utilizado o nível de 

significância α = 0,05, representando os extremos. 

O valor de ZMK descreve se a série possui tendência 

crescente ou decrescente; o p-valor se é 

significativo ao nível de 5%, e o Tau mostra a 

correlação entre as duas variáveis utilizadas, no 

nosso caso, ano e mês. Este teste tem sido utilizado 

com sucesso em vários estudos para o cálculo de 

tendências climáticas e hidrológicas (Silva, 2004; 

Sinha e Cherkauer, 2008; Santos et al., 2010; 

Teixeira e Satyamurty, 2011; Oliveira, et al., 2012; 

Oliveira, et al., 2014; Santos et al, 2014; Silva et 

al., 2015) 

2.3 RESULTADOS  

2.3.1 Distribuição climatológica de eventos 

extremos 

A Figura 2.2 mostra a distribuição do número 

de eventos extremos (EPF e EPI) em dois períodos. 

De maneira geral, é possível verificar que a 

distribuição do número de EPF e EPI pode ser 

dividida em dois períodos distintos: menos 

chuvoso (atividade convectiva menos intensa) e 

chuvoso (atividade convectiva intensa). Para que 

fosse feita a divisão dos diferentes períodos, levou-

se em conta os seis meses consecutivos, 

representados pela maior e menor ocorrência de 

cada extremo. A divisão para cada extremo pode 

ser vista claramente na Figura 2.2, onde o EPF teve 

seu período menos chuvoso nos meses de setembro 

a fevereiro e o chuvoso de março a agosto. 

Enquanto os EPI tiveram seu período menos 

chuvoso nos meses de maio a outubro e chuvoso de 

novembro a abril. 

Os EPF possuem uma distribuição homogênea, 

onde as maiores ocorrências se destacam de março 

a agosto com valores entre 1.113 e 1.297 eventos, 

registrados em agosto (valor mínimo) e julho (valor 

máximo), respectivamente. Observando todos os 

meses do EPF, é possível dizer que os meses de 

setembro e outubro tiveram os menores registros 

808 e 894 eventos, respectivamente; observa-se 

também, um decréscimo no total de número de 

eventos registrados de julho a setembro (de 1.230 

para 808 eventos), voltando a crescer a partir de 

outubro (894 eventos). A justificativa para os 

eventos de EPF serem bem distribuídos em todos 

os meses do ano (Figura 2.2) possivelmente deve 

está relacionado à convergência de umidade 

transportada pelos ventos alísios, ao aquecimento 

da superfície e ao tipo de orografia no SANEB, 

fatores que favorecem a convecção local. 

Os EPI possuem grande variabilidade em sua 

distribuição mensal, ficando com maiores registros 

entre os meses de novembro e abril (período 

chuvoso), com destaque os meses de janeiro e 

março com 1.639 e 1.875 eventos, 

respectivamente. É possível salientar, que o 

período intenso de chuva ocorre nos meses quente 

da região SANEB, ou seja, quando o sol incide com 

maior frequência no HS, período no qual os 

sistemas precipitantes estão mais intensos. Fator 

que pode justificar esse comportamento. Para os 

períodos menos chuvosos (de maio a outubro), 

observa-se uma diminuição no número de eventos 

a partir de maio até setembro, voltando a crescer 

em outubro. Uma possível explicação para os 

períodos menos chuvosos do EPI, pode ser 

justificada pelo fato dos ventos não conseguir 

trazer umidade do oceano Atlântico para dentro do 

continente, a ponto de causar chuvas nas áreas do 

SANEB.  
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Figura 2.2. Climatologia (1961-2011) mensal do número dos eventos extremos: EPF: menos chuvoso 

(setembro a fevereiro) e chuvoso (março a agosto); EPI: menos chuvoso (maio a outubro) e chuvoso (novembro 

a abril). 

 

A Figura 2.3 apresenta a climatologia do 

número de eventos extremos de precipitação (EPF 

e EPI) em dois períodos. Isto foi possível depois de 

analisar a distribuição mensal (Figura 2.2), desses 

eventos, definidos aqui como períodos, chuvoso e 

menos chuvoso (Figura 2.3). Os eventos EPF e EPI 

no período chuvoso apresentam quantidades de 

7.328 e 8.226 eventos, respectivamente. Sendo o 

período menos chuvoso com 5.827 EPF e 1.925 

EPI. Como visto anteriormente (Figura 2.2), os 

períodos menos chuvosos e chuvosos de cada 

evento ocorrem em meses diferentes. No período 

chuvoso observa-se (Figura 2.3) que o EPF tem 

total de número de eventos próximo ao EPI, isso 

possivelmente pode está relacionada, à ocorrência 

de pressões atmosféricas mais baixas junto à 

superfície terrestre, seja em consequência do 

aquecimento do ar em contato com a superfície do 

SANEB, seja pela ação de fenômenos transientes, 

de caráter puramente dinâmico, como os DOL. 

Embora sejam diferentes as condições dinâmicas e 

termodinâmicas para cada evento e período, a 

organização das nuvens convectivas fornece o 

suprimento de ar quente e úmido para formação das 

mesmas.  

Na Figura 2.4, observa-se a climatologia anual 

em número de eventos nos períodos menos 

chuvoso e chuvoso. Verifica-se que a distribuição, 

no número de EPF e EPI, apresenta uma 

variabilidade climática para os diferentes períodos. 

Observa-se que o período chuvoso de EPF, tem 

comportamento semelhante nos diferentes 

períodos de EPI, isso é claramente observado entre 

1961 e 2000. 
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Figura 2.3. Climatologia (1961-2011) do número de diferentes eventos extremos e períodos: EPF: menos 

chuvoso (setembro a fevereiro) e chuvoso (março a agosto); EPI: menos chuvoso (maio a outubro) e chuvoso 

(novembro a abril). 

 

Possivelmente os processos dinâmicos e 

termodinâmicos do oceano-terra-atmosfera 

favorecem este comportamento. A partir de 1970 

nota-se uma tendência positiva no EPF (chuvoso). 

Ainda sobre o EPF, mas no período menos 

chuvoso, há uma distribuição mais homogênea 

com poucas variações, que não ultrapassam 80 

eventos; que pode estar relacionado, com as 

mudanças nas configurações de circulação 

atmosférica de grande escala, e com a interação 

oceano-atmosfera no Pacífico e no Atlântico; 

permitindo advecção de umidade do oceano, 

deslocando-se para dentro do continente, visto que 

a temperatura do mar em alguns períodos fica 

acima da média histórica, servindo como 

combustível para formação de chuvas.  

O evento EPI apresenta um desempenho similar 

nos diferentes períodos, mas com comportamento 

semelhante ao chuvoso de EPF. Com relação ao 

período menos chuvoso de EPI, é possível verificar 

homogeneidade com o período chuvoso entre 1961 

e 1993. Vale ressaltar que há uma redução no 

número de eventos a partir de 1994 no período 

menos chuvoso quando comparado com o chuvoso. 

Isto pode estar relacionado à grande variabilidade 

interanual, característica natural de uma região 

semiárida, com alguns anos extremamente secos e 

outros extremamente chuvosos.  

 

 

 
Figura 2.4. Climatologia (1961-2011) anual do número de EPF e EPI nos períodos menos chuvoso e chuvoso. 
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2.3.2 Intensidade da precipitação para os eventos 

extremos 

O acumulado da precipitação para os diferentes 

tipos de eventos (EPF e EPI) e períodos (menos 

chuvoso e chuvoso) são apresentados na Figura 

2.5. Ao analisar a Figura 2.5a é possível verificar a 

distribuição anual da intensidade do EPF nos 

períodos menos chuvosos e chuvosos. O período 

chuvoso do EPF na maioria dos casos teve sua 

intensidade reduzida quando se compara com seu 

período menos chuvoso, chegando ao seu valor 

máximo nos anos de 1974 e 2009 com 685 e 711 

mm/ano, respectivamente.  

O período menos chuvoso apresenta 

variabilidade em todos os anos analisados, com 

comportamento semelhante à climatologia em 

alguns anos, como por exemplo, de 1961 a 1965, 

1985, 1992 e 2004, tendo em média uma diferença 

de 362 mm/ano. Observa-se que os totais anuais 

apresentaram uma forte variabilidade de um ano 

para outro, não existindo uma distribuição sazonal 

homogênea. Um dos motivos para este 

comportamento, é que dentro da região SANEB, 

predominam alguns regimes diferentes de 

precipitação, com máximos e mínimos ocorrendo 

em períodos distintos. 

Na Figura 2.5b a distribuição da intensidade do 

EPI é observada. O período menos chuvoso do EPI 

mostra que a intensidade da precipitação não 

ultrapassou os 401 mm/ano. De 1964 a 2010 a 

intensidade da chuva na maioria dos casos, varia 

em média 278 mm/ano, exceto os anos que 

registram valores máximos: 1964, 1971, 1975, com 

valores entre 356, 401, 382 mm/ano, 

respectivamente (Figura 2.5b). O período chuvoso 

do EPI segue o mesmo comportamento da 

climatologia, com variabilidade bem distinta. A 

intensidade da chuva está em média de 690 

mm/ano, tendo seu maior registro em 1964 com 

1.401 mm. Valores acima de 800 mm são 

registrados em quase todos os anos. Possivelmente 

esse comportamento se deve as características 

climáticas do SANEB, descrito anteriormente.  

Ao comparar EPF com EPI (Figuras 2.5a e 

2.5b), é possível observar que o período menos 

chuvoso de EPF (Figura 2.5a) apresenta maiores 

acumulados de chuva, em média 542 mm/ano, com 

alguns picos que ultrapassam os 800 mm/ano, nos 

anos de 1962, 1964 e 1979. Esses resultados podem 

estar relacionados à presença dos ENOS e/ou as 

anomalias do Atlântico Sul. Ficando o ano de 1962, 

considerado como ano neutro com acumulado de 

812 mm; em 1964, teve atuação de La Niña 

(moderado) o que justifica o maior acumulado (836 

mm) no período analisado, visto que, com presença 

de La Niña ocorrem maiores chuvas no SANEB 

(INPE, 2015). Porém, em 1979 mesmo com 

atuação de El Niño fraco, foi observado um alto 

valor precipitante de 822 mm, o que sugere a 

existência de outros fatores. O El Niño inibe a 

precipitação, porém, como este El Niño foi fraco, 

provavelmente uma anomalia positiva de TSM no 

Atlântico Sul conseguiu vencer a inibição gerada 

pelo mesmo, favorecendo a precipitação na região 

estudada. Então, supõe-se que o fenômeno El Niño 

não é sempre sinônimo de seca. 
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Figura 2.5. Climatologia (1961-2011) anual da intensidade da precipitação (mm), para os períodos: a) menos 

chuvoso do EPF (setembro a fevereiro), chuvoso do EPF (março a agosto); b) menos chuvoso do EPI (junho 

a novembro) e chuvoso do EPI (dezembro a maio). 

 

A Figura 2.6 mostra a climatologia do 

acumulado médio da precipitação dos EPF e EPI 

nos períodos chuvoso e menos chuvoso. O 

acumulado médio da precipitação do EPI no 

período chuvoso foi de 654 mm/ano e no período 

menos chuvoso 260 mm/ano. Com relação à 

intensidade do EPF, nos diferentes períodos, 

registrou-se 372 mm/ano (chuvoso) e 542 mm/ano 

(menos chuvoso). Fica perceptível que há uma 

inversão no acumulado registrado pelos diferentes 

eventos, ou seja, o EPI tem maior intensidade 

registrada no período chuvoso e o EPF no período 

menos chuvoso, porém, os valores mínimos de EPI 

ocorrem no período menos chuvoso e EPF no 

período chuvoso. Esse aumento na intensidade de 

EPI pode estar relacionado aos sistemas atuantes 

no período quente do HS. A dinâmica e 

termodinâmica da troposfera possibilita explicar 

esse aumento, seja por temperatura elevada ou 

maior advecção de umidade. Os sistemas 

atmosféricos que possivelmente podem propiciar 

formação de nebulosidade precipitante no SANEB 

são: Zona de convergência intertropical (ZCIT), 

Linha de instabilidade (LI), Zona de convergência 

do Atlântico Sul (ZCAS), Sistema Frontal (SF), 

Distúrbios ondulatórios de leste (DOL), Vórtice 

ciclônicos de altos níveis (VCAN) e alguns 

Complexos convectivos de mesoescala (CCM). 
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Figura 2.6. Climatologia (1961-2011) da precipitação (mm) dos EPF e EPI para os períodos: menos chuvoso 

do EPF (setembro a fevereiro), chuvoso do EPF (março a agosto), menos chuvoso do EPI (junho a novembro) 

e chuvoso do EPI (dezembro a maio). 

 

2.3.3 Análise de tendência  

Os resultados referentes ao teste de Mann-

Kendall - ZMK são mostrados na Tabela 2.1, com 

valores de ZMK, p-valor, Tau e Prec. O valor de ZMK 

refere-se à série que possui tendência crescente ou 

decrescente; o p-valor vai dizer se o resultado do 

teste é significativo ao nível de 5%; o tau mostra a 

correlação entre as duas variáveis utilizadas; e o 

Prec mostra o valor do volume da precipitação 

aumentando ou reduzindo.   

O teste foi aplicado nos diferentes períodos e 

eventos extremos, definidos na seção anterior. Em 

geral, o período menos chuvoso de EPF mostra em 

média uma tendência decrescente, enquanto o 

período chuvoso mostra uma tendência crescente, 

porém não é estatisticamente significante ao nível 

de 5%.  Pode estar relacionado à grande 

variabilidade interanual, característica natural de 

uma região semiárida, com ocorrência de alguns 

anos extremamente secos e outros extremamente 

chuvosos.  

O EPI no período menos chuvoso revela 

tendência crescente, com significância estatística 

de 5%, o que sugere uma redução na frequência do 

número de EPI, ou seja, maiores períodos sem 

chuva. Situação que pode estar relacionada com a 

presença do El Niño. O EPI no período chuvoso 

revela uma tendência decrescente, mas não 

significativa; o que não impede dizer, que os EPI 

no período chuvoso estão diminuindo em 

frequência, mas não em intensidade.  

Para o período chuvoso, os EPI e EPF 

apresentam resultados inversos na tendência (ZMK) 

e na correlação (Tau), isto é, verifica-se uma 

tendência crescente com valor médio de 1,30 no 

EPF e decrescente no EPI com valor médio de -

1,33. No que se refere a Tau, nota-se valor positivo 

no EPF e negativo no EPI. De maneira que, há um 

aumento de EPF no período chuvoso e redução no 

período menos chuvoso, o contrário ocorre no EPI 

(Tabela 2.1). Possivelmente isso ocorre pelo fato 

de cada extremo ocorrer em diferentes períodos 

associados aos sistemas que estão atuando naquele 

momento, favorecendo a formação de nuvens 

precipitantes. 

Em termos gerais, pode-se dizer que as 

tendências para o EPI revelam ser estatisticamente 

significante ao nível de 5% nos meses de junho, 

julho, agosto, outubro e novembro no período 

menos chuvoso. Ressalta-se que há um aumento na 

tendência da precipitação nos três primeiros meses 

e redução nos dois últimos meses (Tabela 2.1). 

Uma justificativa para esta tendência significativa 

é que esses meses representam os extremos menos 

chuvosos, período no qual a precipitação ocorre 

com menor intensidade, mas continua. Com 

relação ao período chuvoso, apenas o mês de 

dezembro apresenta significância ao nível de 5% 

com tendência decrescente, possivelmente por ser 

o início do verão. Os demais meses mostram 

tendência decrescente com exceção do mês de 

maio, mas estes, não apresentam significância, ou 

seja, está diminuindo a precipitação de forma lenta.  

Verifica-se que o EPF possui tendência 

decrescente em todos os meses para o período 

menos chuvoso, com significância estatística nos 

meses de outubro a novembro. No período 

chuvoso, nota-se que nos meses de junho a agosto 

apresentaram valores estatisticamente 

significativos ao nível de 5% com tendência 

crescente. Ao observar a intensidade da 
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precipitação (Prec), é possível dizer que o EPF no 

período menos chuvoso apresenta em todos os 

meses uma redução no acumulado da chuva, 

ficando em média com uma redução de 0,90 

mm/ano. Enquanto, que para o período chuvoso um 

aumento de 0,09 mm/ano. Esta tendência crescente 

no período chuvoso de EPF é justificada pela 

predominância de tendência crescente nos meses 

entre maio e agosto. O EPI, no período menos 

chuvoso e chuvoso, apresenta redução em sua 

intensidade, em média 0,16 mm/ano e 0,65 

mm/ano, respectivamente. O que sugere dizer que, 

o período menos chuvoso está ficando mais seco e 

o período chuvoso, menos chuvoso. Uma sugestão 

para justificar este resultado, seria as mudanças 

climáticas, no globo terrestre, visto que 

influenciam no clima regional. 

 

 

Tabela 2.1. Teste de Mann-Kendall para o período menos chuvoso e chuvoso dos EPF e EPI (1961-2011). ZMK 

informa se a tendência é crescente ou decrescente; p-valor verifica se é significativo ao nível de 5%; Tau 

mostra a correlação entre as duas variáveis utilizadas; e o Prec mostra o valor do volume da precipitação. 

EPF 

MENOS CHUVOSO CHUVOSO 

Mês Z p-valor Prec Mês Z p-valor Prec 

SET -1,10 0,2722 -0,0969 MAR -0,97 0,3296 -0,4782 

OUT -3,50 0,0005 -0,9165 ABR -1,19 0,2324 -0,4781 

NOV -3,39 0,0007 -1,203 MAI 0,37 0,7147 0,2811 

DEZ -3,39 0,0007 -1,568 JUN 2,90 0,0037 0,5325 

JAN -1,73 0,0836 -1,122 JUL 1,99 0,0463 0,2487 

FEV -1,08 0,2798 -0,5109 AGO 4,68 0,0000 0,4452 

MEDIA -2,37 0,1063 -0,9029 MEDIA 1,30 0,2211 0,0919 

EPI 

MENOS CHUVOSO CHUVOSO 

Mês Z p-valor Prec Mês Z p-valor Prec 

JUN 2,90 0,0037 0,5325 JAN -1,73 0,0836 -1,1220 

JUL 1,99 0,0463 0,2487 FEV -1,08 0,2798 -0,5109 

AGO 4,68 0,0000 0,4452 MAR -0,97 0,3296 -0,4782 

SET -1,10 0,2722 -0,0969 ABR -1,19 0,2324 -0,4781 

OUT -3,50 0,0005 -0,9165 MAI 0,37 0,7147 0,2811 

NOV -3,39 0,0007 -1,203 DEZ -3,39 0,0007 -1,568 

MEDIA 0,26 0,0539 -0,1650 MEDIA -1,33 0,2735 -0,6460 
 

 

2.4 DISCUSSÃO 

Ao analisar os resultados dos extremos, os EPI 

foram mais intensos nos meses de novembro a abril 

e menos intenso nos meses de julho a setembro. 

Grande parte da variabilidade da precipitação na 

região SANEB ocorre entre os meses de fevereiro 

a maio, pelas variações de intensidade e localização 

dos ramos ascendentes e descendentes das células 

de Hadley e Walker sobre os Oceanos Pacifico e 

Atlântico Tropicais (Marengo, 1992; Nobre e 

Shukla, 1996; Uvo, 1998). Marengo et al. (2010) 

também encontraram um aumento na precipitação 

para os meses de outono e uma redução durante o 

inverno, ou seja, maiores registros em março, abril 

e maio e menores registros em junho, julho e 

agosto. Em relação ao EPF serem bem distribuídos, 

possivelmente, deve estar associado a eventos de 

escala local, tais como sistemas de convecção e 

brisas, que atuam em escala de horas. 

Ao analisar os períodos de cada evento (Figura 

3), é possível observar que o número de EPF ficou 

com valores próximos ao EPI do período chuvoso.  

Fato possivelmente favorecido pela convergência 
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de umidade transportada pelos ventos alísios, o 

aquecimento da superfície e o tipo de orografia no 

SANEB, fatores que favorecem a convecção local. 

Lembrando que neste período os ventos alísios 

estão enfraquecidos, o que sugere pouco transporte 

de umidade do oceano para o continente.  

Para a variabilidade climática de cada evento 

nos diferentes períodos (Figura 2.4) e acumulados 

de precipitação (Figura 2.5) observa-se uma grande 

variabilidade interanual, característica natural de 

uma região semiárida, com ocorrência de alguns 

anos extremamente secos e outros extremamente 

chuvosos. Situação que pode estar relacionada com 

a presença dos eventos El Niño e La Niña, segundo 

estudos de Grimm e Tedeschi (2009); Rodrigues et 

al. (2011) e Oliveira et al. (2014), estes eventos têm 

atuação direta sobre a região do NEB, e, 

consequentemente na região do SANEB no período 

chuvoso de EPI. 

Tanto os El Niño/Oscilação Sul (ENOS) como 

a anomalia das temperaturas da superfície do mar 

(TSM) do Atlântico tropical (AT) são fatores 

importantes que modulam a precipitação do 

SANEB. Isso tem motivado diversas pesquisas 

sobre as relações entre as TSM dos Oceanos 

Pacífico e Atlântico e a precipitação do NEB (Pezzi 

e Cavalcanti, 2001; Giannini, et al., 2004; 

Andreoli et al., 2004; Kayano e Andreoli, 2004; 

Ambrizzi et al., 2004; Souza et al., 2004). 

Independente do ENOS, a influência do AT na 

variabilidade de precipitação é mais marcante para 

a variabilidade de TSM do AT sul quando 

comparada com a do AT norte. 

Em anos de El Niño os eventos tendem a reduzir 

a precipitação, enquanto em anos de La Niña 

tendem a aumentar a precipitação. Nos resultados 

obtidos, há presença de picos com menores 

quantidades de eventos, e que estes, estão 

associados à ocorrência forte de El Niño, como 

visto nos anos de 1972 com 65 eventos, 1983 com 

106 eventos, 1990 com 115 eventos e 1993 com 

109 eventos no EPI no período chuvoso (Figura 2). 

Resultado em conformidade com os obtidos nos 

estudos de Hastenrath e Heller (1977); Nobre e 

Shukla (1996) e Silva Dias e Marengo (1999) que 

observaram secas sevaras nestes anos de El Niño 

no NEB.  

Nos anos de atuação de La Niña, é possível 

observar que os eventos de EPI seguem a mesma 

tendência crescente no número total de eventos. 

Em destaque têm-se os anos de 1964 com 36 

eventos e 1985 com 179 eventos, que apesar do 

evento La Niña apresentar classificação de 

moderado e fraco, os mesmos tiveram os maiores 

acumulados de chuva no valor de 1.401 mm e 1.029 

mm, respectivamente. Segundo Grimm e Tedeschi 

(2009) os episódios de ENOS favorecem a 

freqüência de eventos extremos em parte do NEB. 

Com a presença de episódios de El Niño, há 

diminuição significativa destes eventos no mês de 

março, e com atuação de La Niña há aumento 

significativo no mês de abril, ou seja, existe maior 

aumento de eventos extremos durante La Niña que 

diminuição durante El Niño. A La Niña influencia 

na frequência de eventos extremos na estação 

chuvosa da parte norte do NEB, no período de 

outono, principalmente nos meses de abril e maio. 

Este resultado está de acordo com os obtidos nesta 

pesquisa, em que os maiores acumulados de chuva 

ocorrem no outono. 

Outra resposta interessante nesses extremos é a 

tendência positiva no extremo menos chuvoso 

(EPF), tanto, na estação menos chuvosa, como 

chuvosa, e na variabilidade interanual; essa questão 

pode estar associada à tendência de aquecimento 

das TSM no Atlântico Norte. Em outras palavras, 

há a presença de dipolos desfavoráveis à 

precipitação no SANEB (Servain et al., 2014). 

Tedeschi et al (2014) verificaram que anomalias 

atmosféricas mensais ou sazonais associadas a um 

tipo de episódio ENOS são muito semelhantes 

(diferentes) para as anomalias atmosféricas 

associadas com a precipitação extrema em uma 

determinada região. 

Em relação aos acumulados, observa-se que no 

período menos chuvoso de EPI as chuvas tenderam 

a diminuir 1 mm/ano, e no período chuvoso uma 

redução de 3,9 mm/ano. Segundo Pereira (2014) o 

SANEB teve vários núcleos com tendência 

negativa de até 3 mm/ano no estado da Bahia, e 1 

mm/ano no oeste dos estados de Pernambuco e 

Paraíba para os períodos menos chuvosos. Para o 

período chuvoso foi verificado uma tendência 

negativa bastante acentuada de 5 mm/ano, no sul 

do estado do Ceará e 3 mm/ano no estado da Bahia. 

Tais tendências negativas dos núcleos de 

precipitação, de um modo geral, podem significar 

o aumento dos períodos sem chuvas ao longo dos 

anos, tanto no período chuvoso quanto no período 

menos chuvoso, o que foi observado também nesse 

estudo. 

O El Niño que influenciou o alto registro de 

EPF no ano de 1979 pode ser justificado pelas 

anomalias das TSM do Atlântico Sul, que favorece 

precipitações acima da média histórica para região 

SANEB, visto que com atuação do El Niño o 

favorecimento é de seca. Portanto, nem todos El 

Niño produzem secas no Nordeste ou chuvas no sul 



 
 

24 
Costa, M. S.; Lima, K. C.; Andrade, M. M.; Gonçalves, W. A. 

 

do Brasil. Kane (2001) estima que 40% dos eventos 

El Niño não produzem seca na citada região.  Por 

isso Nóbrega e Santiago, (2014) ressalta a 

importância de se analisar as anomalias tanto no 

Oceano Pacífico quanto no Atlântico, uma vez, que 

nem sempre a atuação do El Niño reflete em 

períodos secos no SANEB, seja por conta da 

intensidade do evento ou porque o dipolo do 

Atlântico exerceu maior influência. 

Finalmente, com relação à tendência positiva 

encontrada no EPI para o período menos chuvoso 

(Tabela 2.1), é possível associar a possíveis 

mudanças climáticas no Brasil. Alguns estudos 

mostram tendência positiva para regiões sul e 

sudeste do Brasil (Teixeira e Satyamurty, 2011), 

assim como, para região do NEB (Oliveira et al., 

2014). Nos EPF foram verificadas tendências 

crescentes com significância de 5% nos meses de 

junho a agosto e decrescente nos meses de outubro 

a dezembro, que representa o período chuvoso e 

menos chuvoso, respectivamente. Essa tendência 

significativamente decrescente também foi 

observada por Silva (2004), a qual sugeriu que a 

variabilidade climática da região do NEB está 

relacionada com as mudanças climáticas que 

atingem não apenas o SANEB, mas também a área 

litorânea. Oliveira et al (2014) verificou tendência 

positiva nos EPF no período de inverno e 

primavera; aqui nesse estudo, foi encontrado para 

o EPF tendência positiva no inverno, porém na 

primavera, tendência negativa, possivelmente esse 

resultado se deve, as características da região. 

Outro sistema capaz de influenciar nessas 

tendências aqui obtidas são os ENOS. Preconiza-se 

que essas tendências negativas da precipitação para 

ambos os períodos, podem estar correlacionadas 

com a variação dos sistemas atmosféricos de 

grande escala ENOS atuantes sobre a região, 

definindo os regimes de precipitação pluvial sobre 

boa parte do SANEB. De acordo com informações 

do centro de previsão do clima - CPC (2008), entre 

1988 e 2006 ocorreram cinco eventos de El Niño e 

três eventos La Niña, ambos de intensidade forte 

(Silva et al, 2010). Sabe-se que na atuação do 

evento El Niño as temperaturas médias globais 

aumentam e na atuação de La Niña diminuem. O 

que possivelmente explica essa tendência 

decrescente na intensidade da precipitação obtida 

nesses resultados, devido a maior ocorrência de El 

Niño, consequentemente maiores períodos sem 

chuvas. 

Possivelmente alguns sistemas de grande 

escala, escala sinótica e mesoescala, também são 

capazes de influenciar a instabilidade atmosférica, 

favorecendo a precipitação na região SANEB. Em 

grande escala, tem-se a circulação geral da 

atmosfera que parece determinar a semiaridez do 

SANEB; os eventos El Niño e La Niña que alteram 

a dinâmica dos sistemas atmosféricos no Brasil. 

Por isso, durante a atuação do evento La Niña, 

espera-se chuvas acima da média no SANEB, e 

abaixo da média no Sul do Brasil; e com o El Niño 

ocorre o inverso (CUNHA, 1999; BORSATO, et 

al. 2012). Em escala sinótica têm-se a Zona de 

Convergência Intertropical, a Zona de 

Convergência do Atlântico Sul, o Sistema Frontal, 

o Distúrbio Ondulatório de Leste, e o Vórtice 

Ciclônico em Altos Níveis; e mesoescala 

observam-se o Complexo Convectivo de 

Mesoescala, a Linha de Instabilidade e o 

(Yamazaki, 1975; Moura e Shukla, 1981; Kousky 

e Gan, 1981; Satyamurti e Rao, 1988; Cohen, 

1989). Todos esses sistemas influenciam na 

atividade convectiva da região em estudo. 

 

2.5 CONCLUSÕES 

A presente pesquisa teve como objetivo 

identificar e analisar as possíveis tendências nos 

eventos extremos de precipitação sobre a região 

SANEB para dois períodos distintos: menos 

chuvoso e chuvoso. Para tanto, foram usadas 

algumas ferramentas estatísticas, como a média 

anual e sazonal, a técnica dos quantis e o teste não 

paramétrico de Mann-Kendall.  

As tendências significativas foram encontradas 

nos dois períodos, para os dois tipos de eventos 

EPF e EPI em meses diferentes. A intensidade da 

precipitação nos EPF e EPI tiveram significância 

estatística de 5% nos meses de junho, julho, agosto, 

outubro, novembro e dezembro.  

Os resultados obtidos mostraram 

predominância de tendência negativa para o 

período chuvoso do EPI, com destaque o mês de 

dezembro com tendência significativa decrescente 

no volume da precipitação de 1,57 mm/ano. No 

período menos chuvoso do EPI os três primeiros 

meses (junho, julho e agosto) apresentaram uma 

tendência crescente e os outros três meses 

(setembro, outubro e novembro) uma tendência 

decrescente. No entanto, nem todas as tendências 

apresentaram significância estatística.  

Um ponto relevante apresentado neste trabalho 

é a importância de se estudar com mais afinco a 

variabilidade da precipitação no SANEB, visto que 



 
 

25 
Costa, M. S.; Lima, K. C.; Andrade, M. M.; Gonçalves, W. A. 

 

esta região está propicia a sofrer graves impactos 

socioeconômicos, como na agricultura, na 

sociedade como um todo, devida a escassez de 

água, propiciando assim maior desertificação.  
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Resumo: A região semiárida do Nordeste do Brasil - SANEB é conhecida por seus 

problemas de escassez de água, daí a necessidade de entender melhor o início e o fim de 

sua estação chuvosa. Para definir essas datas, foram utilizados dados diários de 

precipitação do Xavier et al. (2017) no período de 1980 a 2015. Inicialmente, a região 

SANEB foi dividida em cinco sub-regiões homogêneas de precipitação usando análise de 

agrupamento. Em seguida, o início e o fim da estação chuvosa foram identificados pelo 

método pentadal, que consiste na comparação da precipitação média acumulada em cinco 

dias consecutivos. Considerou-se um limiar de 2 mm, levando em consideração valores 

acima / abaixo desse limiar para o início e o fim do período chuvoso, respectivamente. 

Os principais resultados mostraram que, em média mensal, os meses de novembro a maio 

foram considerados os mais úmidos em todo o SANEB, com os maiores valores 

ocorrendo em março, sugerindo forte influência da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT). Por outro lado, setembro foi o mês mais seco, o que pode estar associado ao 

enfraquecimento dos ventos alísios.  

Palavras – chave: ZCIT, pêntadas, análise de cluster, variabilidade da precipitação.  

 

 

WHAT IS THE ONSET AND THE END OF THE RAINY SEASON IN 

SUBREGIONS OF THE SEMIARID OF NORTHEAST BRAZIL?  

 

Abstract: The semi-arid region of Northeast Brazil - NEBSA is known for its problems 

of water scarcity, hence the need to better understand the beginning and end of its rainy 

season. To define these dates, daily rainfall data were used by Xavier et al. (2017) in the 

period from 1980 to 2015. Initially, the NEBSA region was divided into five 

homogeneous precipitation sub-regions using cluster analysis. Then, the beginning and 

the end of the rainy season were identified by the pentadal method, which consists of 

comparing the average precipitation accumulated on five consecutive days. A threshold 

of 2 mm was considered, taking into account values above / below this threshold for the 

beginning and end of the rainy season, respectively. The main results showed that, on a 

monthly basis, the months from November to May were considered the most humid in all 

NEBSA, with the highest values occurring in March, suggesting a strong influence of the 

Intertropical Convergence Zone (ITCZ). On the other hand, September was the driest 

month, which may be associated with the weakening trade winds.  

Key words: ITCZ, pentads, cluster analysis, precipitation variability. 
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3.1 INTRODUÇÃO  

 

A variabilidade da precipitação interfere diretamente na disponibilidade e demanda 

hídrica de uma região, determinando a ocorrência de situações críticas para a sociedade e 

para o ambiente. Esta variabilidade na região semiárida do Nordeste do Brasil (SANEB) 

é bem definida, apresentando características tropicais de tempo e clima, com média anual 

da precipitação variando entre 400 e 800 mm; temperaturas superiores a 23°C e taxas de 

evapotranspiração superiores a 2000 mm/ano (MOSCATI e GAN, 2007; MARENGO et 

al. 2011; COSTA et al., 2015). Essas características climáticas são diversificadas, devido 

à sua posição geográfica e principalmente, pela atuação dos sistemas atmosféricos, que 

influenciam direta ou indiretamente no regime pluvial. Exemplos pode-se citar: a zona de 

convergência intertropical (ZCIT) atuando ao norte, o vórtice ciclônico de altos níveis 

(VCAN) a leste e a zona de convergência do atlântico sul (ZCAS) ao sul do SANEB, 

sendo um dos principais sistemas responsáveis pela precipitação. Diante da importância 

econômica e ambiental do regime pluviométrico, a presente pesquisa objetivou-se a 

identificar o início e fim chuvoso do SANEB. Para tanto, critérios podem ser adotados 

para a definição do início da estação chuvosa, como por exemplo, a utilização das 

pêntadas, que consiste na comparação da precipitação média acumulada em cinco dias 

consecutivos. Alguns estudos utilizaram a radiação de onda longa (ROL) que é uma forma 

de medir a convecção, a qual associa-se à precipitação (KOUSKY, 1988; MARENGO et 

al. 2001; ALVES et al. 2005). 

Vale ressaltar que não existe estudos para região SANEB que identifique em dias o 

início do período chuvoso, e sim leva-se em consideração a distribuição mensal 

climatológica, no qual permite mostrar os meses de maior e menor ocorrência, porém não 

permite dizer com exatidão o dia em que começa e termina a estação chuvosa.        

Alves et al. (2005) utilizaram dados de ROL e precipitação pluviométrica para o 

período entre 1968 e 1997, a fim de identificar o início das chuvas no Sudeste do Brasil. 

Dados de precipitação provaram ser um indicador confiável do início da estação chuvosa. 

Os resultados indicaram o início da precipitação em 10 de outubro (pêntada 57) 

considerando os valores de precipitação e 5 de outubro considerando os valores ROL. A 

análise dessas datas (5 e 10 de outubro) sugere concordância qualitativa com aqueles 

encontrados por Kousky (1988), cuja a definição de datas é afetada pela variação dos 

limiares e o período escolhido. 
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Barbieri et al. (2006) definiram o início e o fim da estação chuvosa no estado do 

Ceará durante o período de 1981 a 2005, utilizando pêntadas de precipitação. Observou-

se que a estação chuvosa do estado ocorre entre janeiro e maio. Em relação às datas, o 

início da precipitação ocorreu entre os dias 6 e 10 de janeiro (pêntada 2) e seu término 

ocorreu entre 21 e 25 de maio (pêntada 29), com duração de 26 pêntadas (total de 130 

dias). 

Dada a notável variabilidade da precipitação e a difícil previsão dos eventos 

extremos de precipitação na região SANEB, são necessários mais detalhes em termos de 

definição do início e fim de sua estação chuvosa. A compreensão da variabilidade espacial 

e temporal da precipitação é de extrema importância no fornecimento de informações aos 

principais setores governamentais, a fim de minimizar os impactos das mudanças 

climáticas nas comunidades vulneráveis. 

O estudo pretende responder às seguintes questões: (i) Quantas regiões homogêneas 

de precipitação podem ser identificadas na SANEB? (ii) Quando é o início e o fim da 

estação chuvosa para cada sub-região identificada? Assim, o objetivo principal deste 

trabalho é verificar em quais períodos específicos a estação úmida começa e termina em 

sub-regiões do SANEB. 

 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS  

3.2.1 Área de estudo 

 

A região SANEB (Figura 1) foi escolhida, por sua alta variabilidade espacial nas 

taxas de precipitação, geralmente associada a secas prolongadas. Medeiros et al. (2012) 

sugeriram que, para uma região ser considerada semiárida, ela deve atender a alguns 

critérios, tais como: precipitação anual média menor que 800 mm, índice de aridez de até 

0,5 e risco de seca maior que 60%. 

Como a precipitação não é distribuída uniformemente, permite a delimitação de 

áreas mais secas que experimentam anos inteiros sem a ocorrência de eventos de chuva. 

A região SANEB apresenta variabilidade de precipitação bem definida, com 

características tropicais de tempo e clima. A principal característica, deve-se à 

precipitação média anual variar entre 400 e 800 mm (MOSCATI e GAN, 2007; 

MARENGO et al. 2011; COSTA et al. 2015).  
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Figure 3.1 – Representation of the grid points that coincide with the meteorological stations used, located 

within the SANEB, according to the homogeneous sub-regions. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

3.2.2 Dados 

Neste estudo, foram utilizados dados diários de precipitação do Xavier et al. 

(2017) no período de 1980-2015, com intuito de definir as regiões de precipitação 

homogênea no SANEB e identificar o início e o fim de sua estação chuvosa.  Essa base 

de dados foi escolhida por não apresentar falhas, já que se trata de uma junção de dados 

de precipitação diária fornecidos pela Agência nacional de águas (ANA), o Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) e o Departamento de Águas e Energia Elétrica de 

São Paulo (DAEE), totalizando em 9.259 pluviômetros, distribuídos em todo Brasil. Os 

dados do Xavier et al. (2017), denominado neste estudo como Xavier, não realizou uma 

análise de homogeneidade dos dados, porém eliminaram dados de precipitação superiores 

a 450 mm / dia (LIEBMANN e ALLURED, 2005) e inferior a 0 mm / dia. Esses dados 

após o seu tratamento por meio de interpolação, foram disponibilizados em resolução 
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espacial de pontos de grade 0,25° × 0,25° de latitude e longitude, e resolução temporal 

(diária e mensal), de janeiro de 1980 até dezembro de 2015. 

3.2.3. Metodologia  

3.2.3.1. Análise de Cluster  

A técnica multivariada de análise de cluster foi utilizada para agrupar objetos 

semelhantes entre si (WILKS, 2011). Essa técnica tem sido usada com sucesso como 

classificador de regiões homogêneas em diversos estudos no Brasil (OLIVEIRA et al. 

2014; SANTOS et al. 2014). 

Utilizou-se a medida de similaridade distância euclidiana, que avalia a 

proximidade entre cada dado e segundo Mimmack et al. (2001) é um método adequado 

para o agrupamento de dados climáticos, como também observado por Oliveira et al. 

(2016). 

A distância euclidiana entre dois elementos: X = [ X1, X2, ..., Xp] e Y = [Y1, Y2, ..., Yp] é 

calculada pela Equação (1):  

 

𝑑𝑥𝑦 =  √(𝑥1 − 𝑦1)2 + (𝑥2 − 𝑦2)2 +⋯+ (𝑥𝑝 − 𝑦𝑝)2  =  √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑝

𝑖=1

        

 

Sendo que:  

𝑥𝑖 é o valor da variável i para o indivíduo 𝑥1; 𝑦𝑖 é o valor da variável i para o indivíduo 

𝑦1; 𝑥 e 𝑦 são os elementos a serem comparados; 

Em seguida, utilizou-se um método hierárquico aglomerativo (Ferreira, 1996), 

identificando a menor variância entre cada grupo. E por fim, foi utilizado o método de 

Ward, que reduz o quadrado da distância euclidiana às médias dos clusters (Equação 2).  

𝑊 = ∑∑‖𝑋𝑖 − 𝑋�́�‖
2

𝑛𝑔

𝑖=1

𝐺

𝑔=1

= ∑∑∑(𝑋𝑖,𝑘 − 𝑋𝑔,𝑘´ )
2

𝐾

𝑘=1

𝑛𝑔

𝑖=1

𝐺

𝑔=1

 

 

Em que: g e G representam os grupos. 

 

 (1) 

 (2) 
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 Cinco diferentes regiões foram identificadas através da análise de cluster. A 

Figura 1 fornece uma visão espacial dos pontos atribuídos a cada uma dessas regiões, as 

quais serão chamadas de: S1, S2, S3, S4 e S5. Pontos de grade foram selecionados e 

classificados da seguinte forma: S1 = 54 pontos; S2 = 32 pontos; S3 = 28 pontos; S4 = 21 

pontos e S5 = 41 pontos. Para tanto, foram utilizados dados de precipitação fornecidas 

pelo Xavier. Estes dados estão dispostos em pontos de grade de 0,25° de latitude e 

longitude.     

3.2.3.2. Identificação do início e fim da estação chuvosa  

 

Na intenção de identificar o início e o fim da estação chuvosa foram calculadas as 

pêntadas conforme estudos de Kousky (1988), Marengo et al. (2001), Liebmann e 

Marengo (2001), Alves et al. (2005), Liebmann et al. (2007), Silva e Reboita (2013). Tal 

método consiste na comparação entre a precipitação acumulada em cinco dias 

consecutivos, denominada pêntadas e a quantidade média da precipitação acumulada em 

cinco dias consecutivos, considerando a precipitação distribuída uniformemente ao longo 

do ano. 

Inicialmente, as médias de precipitação pentadal (Equação 3) foram calculadas a 

partir de dados diários sem datas sobrepostas. Para cada ano, um total de 73 pêntadas foi 

calculado, como mostrado em Kousky (1988). O cálculo das pêntadas é realizado a partir 

do dia 1 de janeiro, somando-se a cada cinco dias, totalizando 73 pêntadas por ano. 

 

𝑆(𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑) = ∑ (𝑅𝑛 − �̅�)

𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑

𝑛=𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑1

 

Em que: 

𝑅𝑛 é a precipitação da pêntada 𝑛.  

�́�é a média climatológica de todas as pêntadas em estudo.  

Para um ano bissexto, o dia 29 de fevereiro foi incluído na pêntada 12 (25/Fev-

01/Mar). Após o cálculo das pêntadas, foram determinados o início e o fim da estação 

chuvosa em cada ponto de grade utilizado, para cada ano e cada pêntada.  

Os critérios descritos a seguir foram usados neste estudo pela boa capacidade de 

identificar os dias em que começam a estação chuvosa, independente das características 

 (3) 
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climáticas da região. Critérios estes, utilizados por Virmani (1975) e Sugahara (1991), 

que se baseiam na precipitação acumulada em cada pêntada, de acordo com as etapas: (i) 

começar a análise a partir da pêntada de número 44 (04 a 08 de agosto), que está dentro 

da estação seca do SANEB; ii) verificar a primeira ocorrência de uma pêntada ≥ 2 mm; 

iii) a condição (ii) ser seguida e precedida por 5 pêntadas com pelo menos 2 pêntadas 

registrar precipitação > 2 mm. Neste estudo, considera-se o limiar de 2 mm por se tratar 

de uma região semiárida, o que justifica menor acumulado diário de precipitação. Para 

definir o fim do período chuvoso, os mesmos critérios feitos para o início chuvoso foram 

considerados, sendo com valores abaixo de 2 mm.  

  

3.3. RESULTADOS  

3.3.1. Distribuição climatológica da precipitação por regiões homogêneas 

 A Figura 3.2 mostra a climatologia mensal da precipitação para as sub-regiões 

do SANEB durante o período de 1980 a 2015. A sub-região S1 compreende o lado norte 

do SANEB, abrangendo todo estado do Ceará, parte oeste do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco e norte do Piaui. A distribuição anual da precipitação nesta região 

é de 1.423,8 mm/ano, com chuvas ocorrendo principalmente no período de janeiro a maio, 

totalizando em 1.219,1mm. O resultado pode estar associado à influência da zona de 

convergência intertropical (ZCIT) e linhas de corrente (LI) atuando nesta região 

(CAVALCANTI et al. 2009). 

 A região nordeste da SANEB, denominada S2, estende-se do Rio Grande do 

Norte até Sergipe e tem uma precipitação anual de 456,1 mm/ano, concentrando os 

maiores registros entre os meses de dezembro e julho com total de 392,7 mm/mês. Alguns 

dos sistemas que atuam nessa sub-região são a ZCIT, principalmente quando esta assume 

sua posição mais ao sul e a VCAN. A umidade também é trazida dos oceanos pelos ventos 

alísios e pelos Distúrbios Ondulatórios de Oeste (RIEHL, 1954; KOUSKY e GAN, 1981; 

SOUZA e CAVALCANTI, 2009; COUTINHO et al. 2016), o que favorece no acumulado 

da precipitação. 

Oliveira et al. (2014) estudaram a porção norte do NEB, que é semelhante às sub-

regiões S1 e S2 do SANEB, observando taxas máximas e mínimas de precipitação durante 

os meses de março e agosto. Os resultados relacionaram a ocorrência de precipitação 

máxima a sistemas meteorológicos como a ZCIT, VCAN e DOL. Marengo et al. (2010) 
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e Costa et al. (2015) também encontraram um aumento na precipitação durante o outono 

e uma diminuição durante o inverno do NEB e SANEB. 

Moscati e Gan (2007) observaram uma taxa de precipitação anual de 732,7 mm 

na porção norte do SANEB (referido como setor A1 em seu estudo), com a estação 

chuvosa ocorrendo de dezembro a abril, com o mês mais chuvoso sendo março e o mais 

seco sendo setembro. Eles associaram suas descobertas com o deslocamento da ZCIT ao 

sul e ao norte do Atlântico equatorial, respectivamente. Esses resultados foram 

semelhantes aos encontrados na sub-região S1 e na porção norte da sub-região S3 definida 

neste estudo. 

 A sub-região S3 abrange o sudoeste de Pernambuco e o nordeste da Bahia, com 

precipitações em torno de 510,7 mm / ano. A maior frequência de chuvas ocorrem entre 

novembro e julho, acumulando-se nesse período 444,1 mm/mês, período em que há a 

influência da ZCIT, localizada em sua posição mais meridional, a VCAN e o DOL 

propagando-se para leste do continente. Durante este período, a ZCAS está posicionada 

mais ao norte de sua posição climatológica e a SF pode se deslocar para o norte da latitude 

de 20 ° S (SATYAMURTY et al. 1998; MOLION e BERNARDO, 2002). Além disso, 

os ventos alísios transportam constantemente a umidade dos oceanos para o continente. 

Esses resultados concordaram com os encontrados por Palharini e Vila (2017), que 

verificaram a influência da VCAN no leste do NEB, o que favoreceu a formação de 

nuvens estratificadas e convectiva. 

A sub-região S4 localiza-se no centro-oeste do SANEB, nos estados do Piauí e 

Bahia. Nesta sub-região, a precipitação é de 773,8 mm/ano, com o período chuvoso entre 

novembro e março acumulando um total de 606,1 mm/mês. Esse período corresponde ao 

período em que a ZCAS atua mais ao norte de sua posição climatológica, o que pode 

justificar as altas taxas de precipitação observadas durante esses meses (MOLION e 

BERNARDO, 2002). 

E por fim, a sub-região S5 está localizada na porção sul do SANEB. Esta região 

tem uma distribuição anual de chuvas de 594 mm/ano, com acumulados entre novembro 

e março, totalizando em 468,4 mm. Isso sugere que a maior parte das chuvas nessa sub-

região está associada à ocorrência da ZCAS, atuando mais ao norte, e ao deslocamento 

dos Sistemas Frontais (SATYAMURTY et al. 1998; MOLION e BERNARDO, 2002). 

As sub-regiões S4 e S5 apresentaram comportamento semelhantes em termos de 

distribuição mensal da precipitação, com os maiores valores observados nos meses de 
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novembro a março e os totais anuais com acumulados de precipitação nos valores de 

773,8mm e 594mm, respectivamente. Estes resultados sugerem que as maiores 

ocorrências pluviométricas para essas sub-regiões estão possivelmente associadas à 

presença da ZCAS agindo mais ao norte e ao deslocamento do SF. Palharini e Vila (2017) 

confirmaram a possível influência da ZCAS na precipitação desta região. 

Oliveira et al. (2014) verificaram que, na porção sul do NEB, as taxas de 

precipitação máxima e mínima ocorreram nos meses de dezembro e setembro, com 

valores de 151 e 58 mm, respectivamente. Isso também foi detectado neste estudo na sub-

região S5, com uma taxa de precipitação máxima de 117,9 mm (não mostrado). A 

diferença entre os valores é razoável, uma vez que este estudo considera exclusivamente 

a região semiárida do NEB, onde se espera que as taxas de precipitação sejam mais baixas. 

 

3.3.2. Distribuição climatológica do Início e Fim Chuvoso 

 

O método utilizado no presente estudo para o cálculo do início chuvoso foi 

previamente avaliado por outros autores (LIEBMANN e MARENGO, 2001; MARENGO 

et al. 2001; SILVA e REBOITA, 2013), nos quais se mostrou um método eficiente para 

a identificação do surgimento da estação chuvosa em regiões subtropicais e tropicais. 

 Na tabela 3.1 é possível observar a distribuição do início e fim chuvoso com os 

números das pêntadas e dias das mesmas. De acordo com a Tabela 3.1, o início da estação 

chuvosa na sub-região S1 ocorre entre os dias 1 e 5 de janeiro, possivelmente ocorra 

quando esta região se torna mais fortemente influenciada pela ZCIT devido ao seu 

deslocamento mais ao sul de sua posição climatológica.  

Segundo Barbieri et al. (2006), o estado do Ceará apresenta alta variabilidade na 

distribuição da precipitação, e oito regiões homogêneas foram encontradas. Em termos 

gerais, o início da estação chuvosa ocorreu entre os dias 6 e 10 de janeiro e terminou entre 

os dias 21 e 25 de maio. Esse resultado está de acordo com o encontrado na sub-região 

S1, onde o início da chuva ocorre em janeiro. 

 As chuvas na sub-região S2 começam durante a transição da primavera para o 

verão, nos dias 17 a 21 de dezembro. Durante este período nota-se também a formação 

da VCAN no Oceano Atlântico Sul e seu deslocamento para o continente. 
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Table 3.1 – Date the onset and the end of the rainy by pentad in the SANEB subregions com dados de 

precipitation de XAVIER.  

AREA 

Rainy Season (XAVIER) 

PENTAD 

Begin Date End Date 

S1 1 1 a 5 jan 27 11a15 mai 

S2 71 17 a 21 dez 41 20a24 jul 

S3 67 27nov a 1dez 26 6a10 mai 

S4 60 23 a 27 out 23 21a25 abr 

S5 61 28out a 1nov 20 5a10 abr 

 

 O início chuvoso na sub-região S3 correspondeu ao dia 27 de novembro / 1 de 

dezembro. Isso sugere a influência da ZCIT, VCAN, e além desses, durante este período, 

a ZCAS pode se formar mais ao norte, favorecendo também a ocorrência de chuvas. A 

Tabela 3.1 mostra que a sub-região S4 apresenta seu início chuvoso entre os dias 23 a 27 

de outubro. Esta sub-região possivelmente está sendo influenciada pela SACZ e pela SF. 

Finalmente, na sub-região S5, o início da estação chuvosa ocorre, em média, entre os dias 

28 de outubro e 1 de novembro, podendo estar associado ao ciclo anual da ZCAS, já que 

começa a se intensificar entre o final de setembro e o início de outubro, deslocando-se em 

direção ao norte (QUADRO et al. 2012). 

O estudo realizado por Silva e Reboita (2013), no estado de Minas Gerais, 

registrou as maiores taxas de precipitação durante o verão e as menores taxas durante o 

inverno. Este resultado coincide com os achados nas sub-regiões S4 e S5. O final da 

estação chuvosa em Minas Gerais acontece entre os dias 22 e 26 de março, enquanto na 

sub-região S5 acontece entre os dias 5 e 10 de abril. 

Estes resultados mostram uma concordância qualitativa com os resultados 

encontrados por Kousky (1988) e Sugahara (1991), uma vez que a determinação das datas 

é levemente afetada pela variação dos limiares e o período escolhido. 

 Na Tabela 3.1 observa-se também, o final da estação chuvosa em cada sub-região. 

Mesmas condições para a definição do início da precipitação foram consideradas, mas 

neste caso os valores inferiores ao limiar de 2 mm. A sub-região S1 termina sua estação 

chuvosa entre 11 a 15 de maio. Na sub-região S2, o período chuvoso termina entre os dias 

20 e 24 de julho.  Na sub-região S3, a precipitação diminui entre 16 e 20 de abril. Na sub-

região S4, termina entre 21 a 25 de abril. Por fim, a sub-região S5 experimenta essa 

transição entre 5 e 10 abril. 
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 Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Molion e Bernardo (2002). 

Segundo estes autores, a região norte do SANEB possui máximo de chuva no mês de 

março, com os meses mais chuvosos entre fevereiro e maio. Os principais mecanismos 

são a ZCIT, a convergência de umidade, e a convecção local. No lado sul a precipitação 

ocorre com maior frequência nos meses de novembro e fevereiro, com pico máximo em 

dezembro e março. E por fim, o lado leste, no qual se estende desde o Rio Grande do 

Norte até sul da Bahia, com período chuvoso de abril a julho, com pico de chuva em maio. 

É importante ressaltar que incertezas sempre existirão na determinação do início 

da estação chuvosa para uma determinada região, especialmente por causa da ocorrência 

de períodos de seca durante períodos que supostamente deveriam ser chuvosos. 
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Figure 3.2 - Representation of the five sub-regions, located within the SANEB and the monthly distribution of precipitation. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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3.4. CONCLUSÃO  

 

O objetivo deste estudo foi identificar o início e o fim da estação chuvosa em cinco 

sub-regiões homogêneas de precipitação. Os principais resultados mostram que, em 

termos de médias mensais, os meses de novembro a maio são os mais chuvosos em todo 

o SANEB, com os maiores valores ocorrendo em março, especialmente na sub-região S1 

com um total de 336,8 mm. Por outro lado, setembro é o mês menos chuvoso para todo 

SANEB, em média de 60,2 mm. 

Em relação à distribuição anual da precipitação em cada sub-região, observou-se 

que o setor S1 apresentou a maior precipitação anual com total de 1.423,8 mm/ano. Os 

menores registros no setor S2 com 456,1 mm/ano. Esses valores estão associados ao 

desempenho de diferentes sistemas meteorológicos em cada região. 

Analisando o início e o fim da estação chuvosa, diferentes datas de início das 

chuvas foram detectadas em todas as sub-regiões. Os maiores valores acumulados por 

pêntadas ocorreram durante o mês de março, com valor de 43,4 mm/pêntada na sub-região 

S1. Por outro lado, os valores mais baixos de precipitação pentadal ocorreram em 

setembro na sub-região S3, com valores máximo e mínimo de 13 e 9,4 mm / pêntada, 

respectivamente. 

Com base nos resultados encontrados, é possível dizer que a duração média da 

estação chuvosa na região SANEB é de aproximadamente sete meses, ou seja, de 

novembro a maio. Assim, a importância de estudar esta data em cada uma das cinco sub-

regiões homogêneas de precipitação na SANEB, está associada ao desempenho de 

diferentes sistemas meteorológicos atuantes naquela região. Diante disso, conclui-se que 

o melhor entendimento do início e fim da estação chuvosa é crucial para o 

desenvolvimento de uma região, seja em uma perspectiva econômica ou social. 
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SISTEMAS ATMOSFÉRICOS RESPONSÁVEIS POR EVENTOS EXTREMOS DE 

PRECIPITAÇÃO PLUVIAL NA REGIÃO SEMIÁRIDA DO NORDESTE DO BRASIL 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo identificar qual ou quais sistemas atmosféricos 

seriam capazes de influenciar nos eventos extremos de precipitação fraca (EPF) e intensa (EPI) 

ocorridos sobre a região SANEB no período de 1961 a 2011. Para tanto, foi feita análise 

anômala de cinco sistemas atmosféricos: Sistem Frontal (SF), Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS), Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), Distúrbios Ondulatórios de 

Leste (DOL) e Zona Convergência Intertropical (ZCIT) associados aos dias dos EPF e EPI. 

Primeiramente, utilizou-se de dados de precipitação fornecidos pela Agência nacional de águas 

e Instituto nacional de meteorologia a fim de identificar os extremos de chuva. Utlizou-se a 

técnica dos Quantis para separar esses eventos, considerando os registros de chuva com 

percentil menor que 5% para os EPF e maior que 95% para os EPI. Posteriormente, realizou-se 

a análise sinótica de cada sistema. Foi elaborado um modelo conceitual em que considerou-se 

a duração em dias e os meses de maior atuação, associados aos dias de EPF e EPI conforme as 

características de cada sistema, com exceção do VCAN, que foi identificado pelo método 

objetivo de Coutinho (2010). Os resultados mostraram que com relação aos EPF e EPI notou-

se que os eventos possuem semelhanças em relação ao comportamento da atmosfera, e o que 

difere é a intensidade do evento. Os SF, em ambos eventos, foram influenciados pela possível 

presença da ZCAS ao sul, e a ZCIT ao norte do SANEB. Entretanto, para ZCAS a presença da 

AB e um cavado quasi-estacionário em altos níveis sobre a região NEB, e em baixos níveis os 

SF. A interação desses sistemas possivelmente justifique a atuação da ZCAS mais ao norte. The 

interaction of these systems possibly justifies the operation of the SACS further north. Os 

VCAN associados ao EPF possuem deslocamento para oeste e os VCAN associados aos EPI, 

permanecem estacionário sobre o norte do SANEB. Os DOL em ambos extremos foram 

verificados a influência da ZCIT alimentando este sistema, para que atue a leste do SANEB. E 

por fim, a ZCIT possivelmente influenciada pelas perturbações vinda do oceano Atlântico Sul. 

Palavras – chave: Modelo Conceitual, composição de anomalia, percentil.   

 

 

ABSTRACT: The objective of this work was to identify which atmospheric systems would be 

capable of influencing the extreme events of weak (WRE) and intense (HRE) precipitation over 

the NEBSA region from 1961 to 2011. For that, anomalous analysis of five atmospheric 

systems: Frontal System (FS), South Atlantic Convergence Zone (SACZ), High Level Cyclonic 

Vortex (UTCV), Eastbound Wave Disorders (EWD), and Intertropical Convergence Zone 

associated associated to WRE and HRE days was performed. First, precipitation data provided 

by the National Water Agency and National Meteorological Institute was used to identify the 

extremes of rainfall. The Quantiles technique was used to separate these events, considering 

rainfall records with a percentile of less than 5% for WRE and greater than 95% for HRE. 

Subsequently, the synoptic analysis of each system was performed. A conceptual model was 

elaborated in which duration was considered in days and months of highest performance, 

associated to the WRE and HRE days according to the characteristics of each system, except 

for the UTCV, which was identified by the objective method of Coutinho (2010 ). The results 

showed that in relation to WRE and HRE, it was observed that the events have similarities to 

the behavior of the atmosphere, and what differs is the intensity of the event. The FS, in both 

events, were influenced by the possible presence of the SACZ to the south, and the ITCZ to the 



 

42 
 

north of the NEBSA. However, for SACZ the presence of BH and a quasi-stationary trough at 

high levels on the NEB region, and at low levels the FS. The interaction of these systems 

possibly justifies the operation of the SACZ further north. The UTCVs associated with the 

WRE have displacement to the west and the UTCV associated with the HRE remain stationary 

on the north of the NEBSA. The EWD at both ends were verified the influence of the ITCZ 

feeding this system, so that it acts to the east of the NEBSA. Finally, the ITCZ is possibly 

influenced by disturbances from the South Atlantic Ocean. 

Key words: Conceptual model, anomaly composition, percentile. 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Estudos relacionados à variabilidade, mudanças e eventos extremos de precipitação vem 

chamando atenção de diversos pesquisadores, órgãos públicos e privados nas últimas décadas. Em 

frequência e intensidade, os eventos que tornam evidentes à variabilidade e mudança no clima global 

têm gerado consequências à biodiversidade dos sistemas naturais, perdas econômicas e de vidas 

(TANAJURA, 2010). 

As pesquisas relacionadas ao referido tema é progressivo, e, por isso, a Organização Mundial 

de Meteorologia e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente criaram o 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, sigla em inglês). Desde então, relatórios de 

avaliação sobre o clima atual e projeções futuras têm sido elaborados e divulgados pela comunidade 

científica. Logo, o conhecimento das condições climáticas, identificando regiões com maiores riscos 

de ocorrências de eventos extremos, que possam impactar os diversos setores socioeconômicos e 

ambientais, tornou-se um grande desafio. No Brasil, as maiores ocorrências de eventos extremos estão 

relacionadas aos fenômenos hidrológicos. Em particular, o Nordeste do Brasil (NEB) apresenta 

grande irregularidade em escala de tempo e espaço, não somente sob o enfoque climático, mas pelas 

consequências de ordem econômica, social e cultural advindas (LUCENA et al., 2011). 

Eventos extremos de precipitação indicam tanto chuvas extremas, como longos dias sem 

chuva. Atualmente, estes são os fenômenos atmosféricos mais impactantes no Brasil (SANTOS e 

MANZI 2011; ALVES et al. 2017). Tais eventos estão diretamente correlacionados aos extremos 

climáticos. Para entender como se definem os extremos climáticos, onde e por que ocorrem, é 

necessário um olhar para o clima global do planeta Terra. Como exemplo, os fenômenos El Niño e 

La Niña são os mais conhecidos causadores de extremos climáticos. Quando ocorre El Niño, existe 

um aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical, com isso, favorece a 

precipitação nas regiões Sul do Brasil, Uruguai, norte da Argentina e a região equatorial leste da 

África, e seca na Indonésia, leste da Amazônia e NEB, o inverso ocorre com La Niña (GRIMM, 2003, 

2004; SILVA DIAS, 2014).  
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A detecção precoce de sinais dos extremos e o seu acompanhamento baseiam-se em um 

extenso conjunto de informações provenientes dos mais diferentes setores e, constituem-se num dos 

assuntos de grande prioridade de pesquisas e desenvolvimentos nos dias de hoje. Portanto, estudos 

referentes a eventos extremos de chuvas são relevantes, principalmente em áreas com características 

favoráveis ao seu desenvolvimento (LIMA et al. 2010; MARENGO et al. 2011; SANTOS et al. 2015; 

ALVES et al. 2017).   

O monitoramento de períodos secos e chuvosos possibilita o conhecimento no tempo e no 

espaço, da intensidade, duração e severidade de sistemas atmosféricos, permitindo que medidas 

preventivas sejam tomadas em curto prazo e reduzir impactos causados por fenômenos severos 

(SANTOS et al., 2011). Como a região SANEB é influenciada por diversos sistemas atmosféricos. 

Nesse estudo, optou-se por analisar cinco principais sistemas que influenciam diretamente na 

ocorrência de extremos de precipitação no SANEB: Sistemas Frontais (SF), Zona de Convergência 

do Atlântico Sul (ZCAS), Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), Distúrbios Ondulatórios de 

Leste (DOL) e Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).  

As características gerais desses sistemas foram definidas por Orlanski (1975), conforme suas 

escalas: mesoescala, sinótica e grande escala. Em mesoescala (20 a 2.500 km), observam-se os SF 

que atingem latitudes mais ao norte pela presença de massas de ar vinda do oceano, elevando o índice 

de precipitação no sul do SANEB (KOUSKY, 1979; LIMA et al. 2010). Na escala sinótica (2.500 a 

10.000 km) tem-se a ZCAS que também atua na região sul do SANEB sendo no período de novembro 

a março, (SATYAMURTI e RAO, 1988; AMBRIZZI e FERRAZ, 2015), o VCAN atua em quase 

todo SANEB, com maior intensidade nos meses quentes, influenciando tanto em excesso de chuvas 

como em déficit (KOUSKY e GAN, 1981; MORAIS et al. 2016); e os DOL provocam precipitação 

em toda região leste do NEB, vindo do Oceano Atlântico Sul, sentido ao continente, com maior 

frequência nos meses de maio a agosto (RIEHL, 1945; YAMAZAKI, 1975); e por fim, em grande 

escala (>10.000 km) tem-se a ZCIT atuante na região norte do SANEB no período entre fevereiro e 

maio. É um dos principais sistemas atmosféricos que define a estação chuvosa da região norte do 

NEB devido à sua estrutura física (MOURA e SHUKLA, 1981; CAVALCANTI et al., 2009).  

Diante do exposto, um estudo mais detalhado sobre os sistemas meteorológicos causadores 

de extremos de chuvas são relevantes. Por este motivo, a presente pesquisa foi realizada no intuito de 

responder a seguinte questão: Quais as características dinâmicas da atmosfera sobre o SANEB, em 

situações de EPF e EPI associadas às ocorrências de cinco sistemas meteorológicos? A hipótese para 

responder essa questão é: As características dinâmicas da atmosfera, de um modo geral, influenciam 

no tempo local, seja com secas severas ou excesso de chuva. Esses extremos possivelmente estão 

associados a algum sistema atmosférico que, em determinado momento, atua sobre SANEB.  
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Assim, o principal objetivo desta pesquisa é verificar qual, ou quais, perturbações 

atmosféricas influenciam no acumulado da precipitação em situações de eventos de precipitação fraca 

(EPF) e intensa (EPI) ocorrido sobre a região SANEB, no período de 1961 a 2011. Este artigo está 

organizado como segue: a seção 4.2 apresenta a área de estudo, os dados e o método empregado; a 

seção 4.3 apresenta os resultados e discussão do tema abordado; e a seção 4.4 apresenta as conclusões.  

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1 Área de estudo 

O SANEB localiza-se em baixa latitude, próxima do Equador, entre 3°S-18°S e 46°W-35,2°W 

(Figura 4.1), o que permite que as temperaturas mínimas fiquem acima de 15°C e as máximas possam 

atingir os 40°C. Segundo Alvares et al (2013), as temperaturas médias anuais são sempre superiores 

aos 20°C, com clima predominantemente quente e seco ou BSh de Köppen. 

Os principais fatores para variabilidade do clima na região em estudo são: posição geográfica, 

relevo, as características da superfície e os sistemas de tempo atuantes na região (NIMER, 1977; 

CAVALCANTI et al., 2009). Segundo Molion e Bernardo (2002), a região norte do NEB possui 

máximo de chuva no mês de março, com índices pluviométricos variando de 400mm/ano (SANEB) 

a mais de 2.000mm/ano (litoral) e os quatros meses mais chuvosos estão entre fevereiro e maio 

(MARENGO et al. 2011). Segundo Araújo (2011) e Alvares et al. (2013) a estação chuvosa foi 

concentrada entre 3 e 4 meses do ano.  

Para que uma região seja considerada como semiárida, alguns critérios devem ser seguidos, 

como precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 mm/ano; índice de aridez de até 0,5 

calculado pelo balanço hídrico que relaciona as chuvas e a evapotranspiração potencial, no período 

entre 1961 e 1990; risco de seca superior a 60%, em relação à climatologia de 1970-1990 e áreas 

continuas (MARENGO et al., 2011; MEDEIROS, 2012; MARENGO e BERNASCONI, 2015; 

SUDENE, 2017). Atualmente, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE, 

2017), usando de suas atribuições conforme a resolução n° 107/2017, divulgou a nova delimitação 

do SANEB, que mantém a configuração atual, somando-se mais 54 municípios distribuídos em três 

Estados, sendo 36 no Piauí, 15 no Ceará e 3 na Bahia. Com essa nova delimitação seus limites foram 

redefinidos conforme os critérios descritos acima, mudando de 1.133 municípios para 1.187; com 

uma área maior que 969.589,4 km2. Ressalta-se que, a seca no SANEB é um fenômeno natural, com 

baixa precipitação pluviométrica no decorrer do ano.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fenômeno_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Precipitação_pluviométrica
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Figura 4.1 – Ilustração da região SANEB no mapa do Brasil com seus respectivos estados. 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

4.2.2 Dados 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados dados diários de precipitação pluvial 

das redes hidrometeorológicas gerenciadas pela Agência nacional de águas (ANA) e Instituto 

nacional de meteorologia (INMET), compreendidos no período de 1961 a 2011, totalizando 51 anos 

de dados observados em 193 estações e postos pluviométricos. Foram considerados todas as estações 

meteorológicas independentemente do número de falhas, pela pouca quantidade de estações no 

SANEB. Essas duas bases de dados foram usadas, a fim de definir os eventos extremos de 

precipitação fraca (EPF) e intensa (EPI). A distribuição espacial das estações e postos sobre SANEB 

podem ser visualizadas na Figura 4.2.  
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Figura 4.2 – Representação dos postos pluvimetricos da ( ) Agência Nacional de Águas - ANA e estações 

meteorológicas do (     ) Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, localizadas dentro do ( ) SANEB.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

No intuito de gerar campos sinóticos para identificar características da dinâmica da atmosfera, 

nas quais os sistemas atmosféricos influenciam a precipitação do SANEB, foram utilizados os dados 

diários de reanálise do modelo global Reanálise I do National Centers for Environmental 

Prediction/National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR) das seguintes variáveis 

meteorológicas: componente zonal (u) e meridional (v) do vento, umidade específica (q), pressão ao 

nível do mar (PNM), ômega (ω), altura geopotencial (Z), e temperatura do ar (t), para o período de 

1961 a 2011. Conforme a atuação dos diferentes tipos de sistemas, essas variáveis foram analisadas 

em diferentes níveis de pressão (850, 700, 500 e 200 hPa). Esses dados estão dispostos em pontos de 

grade de 2,5° latitude × 2,5° longitude (aproximadamente 218 por 218 km), com 17 níveis verticais 

de pressão variando de 1000 a 10 hPa, disponíveis de seis em seis horas desde 1948 (Kalnay et al., 

1996).  

 

4.2.3 Metodologia 

4.2.3.1 Análise dos quantis 

Com o intuito de definir os dois tipos de eventos extremos de precipitação diária foi utilizado 

a técnica dos quantis que consiste em organizar a série de dados na ordem crescente para depois 

dividir em 𝑛 partes. Nesta pesquisa, utilizou-se o percentil (P) que divide a amostra em 100 partes 

iguais (WILKS, 2011). Foi adotado o P por ser uma técnica capaz de detectar eventos extremos, sendo 

utilizada com sucesso em várias regiões do mundo, para determinação dos mesmos, como mostram 
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os estudos de Lima et al. 2010; Teixeira e Satyamurty, 2011; Oliveira et al. 2012, 2014 e 2016; Santos, 

et al. 2015 e Costa et al. 2015. Esta tcnica é considerada pela Organização Meteorológica Mundial 

(OMM), adequado para manipulação de dados climatológicos (FECHINE e GALVÍNCIO, 2010).  

Nesta pesquisa, escolheu-se os percentis com os respectivos valores para os cálculos de 

eventos de precipitação diária intensa ≥ P95 (EPI) e fraca ≤ P5 (EPF). Para este cálculo foram 

considerados somente dados de precipitação com valores acima de zero. Os limiares de 5 e 95 % 

utilizados neste estudo são os mesmos de Oliveira et al. (2014 e 2016) e Costa et al. (2015), 

representando os eventos extremos ocorridos no NEB - SANEB. Foram utilizados os mesmos 

limiares, afim de, identificar quais sistemas atmosféricos influenciam nestes eventos extremos de 

precipitação, visto que, não foi elucidado pelos autores. Após classificar a intensidade da precipitação 

por meio dos percentis (EPF e EPI), realizou-se uma análise mensal, sazonal e anual. Em seguida, 

após definir os dias de ocorrências dos EPF e EPI usando esta técnica, foi possível confirmar se 

naquele dia teve atuação de determinado sistema atmosférico, levando-se em conta período e duração 

de cada sistema.  

4.2.3.2 Modelo conceitual para definição dos sistemas atmosféricos associados aos extremos de 

precipitação 

 

Nesta etapa da pesquisa pretende-se identificar qual, ou quais, sistemas atmosféricos 

influenciaram em cada extremo de precipitação, nas diferentes regiões do SANEB. Lembrando que, 

foram identificados dois tipos de eventos extremos (EPF e EPI) para o período de 1961 a 2011. Em 

seguida, os casos foram separados de acordo com o tipo de perturbação atmosférica, responsável por 

sua ocorrência. É importante ressaltar que, na região SANEB, existem vários sistemas atuantes que 

influenciam as condições de tempo e clima da região, porém neste estudo, levou-se em consideração 

a atuação de cinco diferentes sistemas atmosféricos (SF, ZCAS, VCAN, DOL e ZCIT).  

As características de cada sistema meteorológico foram utilizadas para verificar a ligação de 

cada evento extremo a essas perturbações atmosféricas (Tabela 4.1). De forma objetiva, definiu-se as 

áreas de atuação de cada sistema (Figura 4.3), levando-se em consideração as latitudes e longitudes 

das estações meteorológicas, para representar suas respectivas localizações. Posteriormente, separou-

se por período e duração, conforme pode ser visto na Tabela 4.1 de forma que cada evento ocorresse 

em diferentes dias.  

Para que não houvesse conflito entre os dias de atuação da ZCIT e DOL, foi necessário excluir 

o mês de maio do sistema DOL, visto que a ZCIT se posiciona mais ao sul até o mês de maio, e que 

esta, influencia na mesma região norte do SANEB, como mostra a Figura 4.3. Nesta, as setas 
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representam a posição máxima de atuação e o sentido do deslocamento de cada sistema. Esta condição 

pode ser observada na ZCIT indicando deslocamento latitudinal até 6°S. O mesmo ocorre com ZCAS 

e SF que tiveram deslocamento de sul, chegando a atingir 12°S. Suas respectivas localizações podem 

ser visualizadas na  

Figura 4.3.  

Tabela 4.1 – Duração e o período de cada sistema atmosférico atuante no SANEB.  

Escalas 

(Orlanski, 

1975) 
Nome 

(Sistema) 

Duração 

(dias) 

Período 

(mês) 

Referências  

Mesoescala 
SF ≤2 out-mar 

Kousky, 1979; Molion e Bernardo 

(2002); Lima et al., 2010. 

Escala 

Sinótica 

ZCAS ≥4 nov-mar 
Satyamurti e Rao, 1988; Carvalho et al., 

2004; Lima et al., 2010.  

VCAN ≥2 nov-mar 
Frank, 1970; Kousky e Gan, 1981. 

Coutinho et al. 2010; Costa et al. 2013.  

DOL ≥3 jun-ago Riehl, 1945; Yamazaki, 1975. 

Grande 

escala 
ZCIT >1 fev-mai 

Moura e Shukla, 1981; Nobre e Molion, 

1988; Uvo, 1989; Cavalcanti et al. 2009; 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Figura 4.3 – Representação da região de atuação dos sistemas atmosféricos no SANEB. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

As datas dos eventos extremos, EPF e EPI, previamente selecionados pela técnica dos quantis 

foram relacionadas com as datas dos sistemas meteorológicos. Tal feito foi possível ao utilizar vários 
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programas em linguagem Fortran. Após essa etapa, identificou-se qual ou quais sistemas estavam 

associados aos eventos EPF e EPI. Para confirmação dos sistemas atmosféricos associados aos 

extremos, utilizou-se do Boletim Climanálise disponibilizado pelo CPTEC/INPE desde 1996 até 

2011. Inicialmente, levou-se em consideração dois períodos distintos: (1961-2011) e (1996-2011), o 

último período foi primordial na comparação dos dias dos extremos que coincidiam com os dias 

disponibilizados pelo boletim Climanálise, com isso, possibilitou escolher o de maior período, por 

perceber que representava bem os diferentes sistemas.  

 

4.2.3.3 Método Objetivo de Coutinho et al. (2010) 

 

Para seleção dos VCAN foi utilizada este método objetivo (MO) de Coutinho et al. (2010), 

por ter apresentado boa capacidade na identificação dos VCAN sobre o NEB. Este MO, detecta os 

VCAN de maneira objetiva, levando-se em conta o valor da vorticidade relativa no nível de 200 

hPa. Para tanto, os autores adaptaram o método de Silva (2005) criando um código do MO em 

linguagem Fortran, no intuito de identificar VCAN que atuam na região Tropical Sul, bem como, sua 

validação em termos de posicionamento, número de ocorrência, número de dias com atuação, direção 

de deslocamento e região de formação. Os autores utilizaram dados de reanálises do NCEP/NCAR 

das componentes zonal e meridional do vento. Para diferenciar um VCAN e um Cavado em Altos 

Níveis (CAN) foi realizado de forma totalmente objetiva, sem a necessidade de analisar campos de 

linhas de corrente. Para isso, diversas etapas foram implementadas no algoritmo proposto por Silva 

(2005). Em que foi analisado o escoamento horizontal do vento nas configurações de um VCAN e de 

um CAN em torno do centro de máxima circulação ciclônica. A configuração do VCAN mostra um 

fechamento na circulação e a componente zonal do vento torna-se de leste no setor sul. Essa mudança 

não é observada na configuração de um CAN, pois não ocorre o fechamento da circulação e a 

componente zonal do vento permanece de oeste. Para tanto, os autores levaram em consideração 

quatro etapas a serem seguidas: (i) Fazer o cálculo da vorticidade relativa em 200 hPa; (ii) Obter os 

mínimos desta variável; (iii) Analisar a circulação em torno destes mínimos; e a (iv) Selecionar o 

VCAN. Esta última é processada pelo MO, quando existem dois mínimos de vorticidade relativa 

envolvidos por uma mesma circulação ciclônica. Maiores detalhes estão descritos em Coutinho et al. 

(2010).   

Nesta pesquisa, utilizou-se o MO por ser capaz de reproduzir satisfatoriamente as principais 

características do VCAN, todos associados aos vórtices que atuam na região Tropical Sul. Foi 

utilizado este método para identificar de forma objetiva os VCAN que se formaram próximo ou sobre 

o SANEB, e posteriormente associar os dias deste sistema com os dias dos EPF e EPI. 
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4.2.3.4 Composição de Anomalia 

 

 Elaborou-se a composição de anomalias utilizando os lags das variáveis descritas na seção 

4.2, com diferentes dias precedentes (D-4, D-2, D-1) ao evento (D0), objetivando analisar com 

maiores detalhes as características dinâmicas da atmosfera, a fim de, identificar os sistemas atuantes 

na região. Os campos foram gerados no domínio espacial conforme a localização de cada sistema 

meteorológico, com diferentes padrões atmosféricos, nos níveis de pressão de 850, 700, 500 e 200 

hPa, o que possibilitou observar a gênese, o desenvolvimento, deslocamento e dissipação do evento. 

As composições de anomalias foram confeccionadas para os meses de maior ocorrência de cada 

sistema meteorológico associado aos dias de EPF e EPI, permitindo assim, monitorar o 

comportamento da atmosfera com atuação dos mesmos. Um campo composto de uma dada variável 

é obtido da seguinte maneira (Equação 4.1): 

Ф́(𝑥, 𝑦, 𝑝, 𝐷 − 𝑛) =
1

𝑁
∑ Ф𝑁
𝐽=1 (𝑥, 𝑦, 𝑝, 𝑗, 𝐷 − 𝑛)                                                                             (4.1) 

 

Sendo: 

Ф́ é a variável do composto; (𝑥, 𝑦, 𝑝) indica a posição espacial da variável;  

N é o número de casos identificados durante a estação no período de estudo; 

D – n ou D + n é o nésimo dia precedente ou subsequente ao evento (n = 0, 1, 2, 3, 4) e o sufixo j refere-

se ao jésimo evento; 

Designa-se Φc (𝑥, 𝑦, 𝑝) para representar a climatologia da variável Ф́. Portanto, a anomalia da 

composição é definida como Equação 4.2: 

Ф́′(𝑥, 𝑦, 𝑝, 𝐷 − 𝑛) = Ф́(𝑥, 𝑦, 𝑝, 𝑗, 𝐷 − 𝑛) − Ф𝑐(𝑥, 𝑦, 𝑝)                                                                  (4.2) 

 Esta técnica (composição de anomalia) foi aplicada devido sua eficiência ao identificar 

padrões médios atmosféricos relacionados a cada fenômeno meteorológico atuante. A título de 

exemplo pode-se citar Lima et al. (2010) que estudaram ZCAS e SF atuando na região Sudeste do 

Brasil e Santos et al (2015) analisaram ZCAS, ZCIT e LI na Amazônia, no qual, influenciaram nas 

condições dinâmicas para desenvolvimento e manutenção dos eventos. Na presente pesquisa, cinco 

diferentes sistemas foram examinados por meio desta técnica.  
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4.2.3.5 Teste-t de Student  

 A significância estatística em cada composição foi estabelecida pela aplicação do Teste-t de 

Student. Este teste verifica se os valores médios entre os dois grupos diferem estatisticamente, 

considerando a variabilidade de cada grupo. Nos mapas plotados destaca-se em tons de cinza as 

anomalias ao nível de significância de 95% (Equação 4.3):   

Ф́′√𝑛

𝜎
≥ 𝑡95 

A fim de, medir a dispersão dos dados entre os diferentes sistemas meteorológicos, calculou-se o 

desvio padrão (σ), visto medir a variabilidade dos dados em uma distribuição de frequência, ou seja, 

mede a dispersão dos valores individuais em torno da média, sendo σ em (x, y, p), dado pela seguinte 

Equação 4.4: 

σ = √(
∑ (Фi − Ф̅) 2

n

i=1

(N − 1)
)  

Em que Ф́′ é a anomalia da composição em (x, y, p), N é o número de eventos utilizados, t95% é o 

valor tabelado do Teste-t de Student ao nível de significância de 95%. Esta significância estatística 

foi utilizada por Lima et al. (2010) e Santos, et al. (2015), mostrando que a maioria dos sistemas 

foram estatisticamente significantes. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1 Distribuição Climatológica de Eventos Extremos 

A Figura 4.4 apresenta a distribuição anual da quantidade de eventos extremos de precipitação 

durante o período de estudo. Nesta, observa-se que o evento de precipitação fraca (EPF) tem um 

aumento em quase todo o período, exceto de 1985 a 1997, assim indicando uma possível tendência 

positiva. Foi observado este aumento no decorrer dos anos estudados, sugerindo que esses aumentos 

em EPF possam estar relacionados as possíveis mudanças climáticas, no qual favoreça a períodos 

mais secos. A mudança do clima ocorre por causa de mudanças internas dentro do sistema climático, 

ou na interação de seus componentes, ou por causa de mudanças no forçamento externo por razões 

naturais, ou ainda devido às atividades humanas. Em termos climáticos, a região SANEB é vulnerável 

aos eventos extremos, devido à variabilidade climática interanual. Em relação as secas, os cenários 

de mudanças climáticas indicam que a região será afetada pelo déficit de chuva e aumento da aridez 

na segunda metade do século XXI (IPCC 2014; MARENGO e BERNASCONI 2015; CGEE 2016). 

(4.3) 

 (4.4) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=http://www.scielo.br/scielo.php%3Fpid%3DS0001-37652017005019115%26script%3Dsci_arttext&usg=ALkJrhhVi05Lahg-ogfIFJntzJI3bIExtw#B28
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Os menores números de eventos ocorrem em seis anos consecutivos (1961-1966), em torno 

de 50 e 85 eventos. A partir de 1967 até 2011, verifica-se um crescimento no número de eventos nos 

seguintes períodos: (i) 1967 a 1973 os totais de eventos ficam entre 102 e 192 eventos; (ii) 1974 a 

1984 os eventos variam entre 204 e 263 eventos, com exceção o ano de 1978 que registrou 300 

eventos; (iii) 1985 a 2011 os totais ficam entre 300 e 397 eventos, na maioria dos casos, exceto os 

anos 2000 e 2002 com 422 e 400 eventos, cada. O que sugere dizer que esses aumentos de EPF podem 

estar relacionados as mudanças climáticas. No futuro, a região SANEB há grandes chances de 

redução das chuvas (IPCC, 2014; MARENGO e BERNASCONI, 2015). Os mecanismos dinâmicos 

entre terra-oceano-atmosfera, influenciam na circulação e nas mudanças das chuvas no NEB, 

propiciando a seca. Estes mecanismos, foram relatados em outros lugares da AS, e referem-se à 

ocorrência de El Niño, o aquecimento anômalo do Atlântico tropical norte,  como também, a possível 

combinação de ambos ( NOBRE et al. 2016; COELHO et al. 2012; MARENGO et al. 2013, 2015, 

2016b). 

Com relação ao evento de preicipitação intensa (EPI) (Figura 4.4) observa-se uma distribuição 

com variabilidade cíclica bem definida, oscilando com picos máximos e mínimos praticamente em 

todo período em estudo. Os menores registros ocorrem em três anos, sendo dois consecutivos (1961, 

1962) e trinta anos depois (1993), com 66, 87 e 89 eventos, respectivamente. Estes anos foram anos 

neutros, sem influência de El Niño ou La Niña. Os maiores registros são observados nos anos de 

1985, 1989, 1992 e 2004 com valores máximos de 476, 383, 366 e 306 eventos, respectivamente. Os 

maiores registros possivelmente devem estar associados a atuação dos ENOS (GRIMM e 

TEDESCHI, 2009; OLIVEIRA et al. 2014; COSTA et al. 2015). Em relação aos EPI, foram 

associados os maiores registros aos ENOS. Com atuação da La Niña nos anos de 1985 e 1989 e El 

Niño nos anos 1992 e 2004, anos estes, que tiveram maior número de eventos. O que corrobora com 

os autores (KANE (1997; GRIMM e TEDESCHI, 2009; OLIVEIRA et al. 2014; COSTA et al. 2015), 

na teoria, que nem sempre a atuação de episódios de El Niño esteja associada a seca no NEB e 

SANEB.  
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Figura 4.4 – Distribuição da climatologia (1961-2011) interanual dos diferentes eventos extremos de precipitação (mm). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Os eventos EPF e EPI são analisados conforme a distribuição das estações do ano:  verão 

(DJF), outono (MAM), inverno (JJA) e primavera (SON). A distribuição de EPF (Figura 4.5a) mostra 

que os primeiros dez anos apresentam pouca oscilação, a partir de 1971, há um aumento na variação 

cíclica. Analisando por período sazonal, fica evidente que as estações outono e primavera possuem 

maiores e menores registros, o que representa o período chuvoso e seco, respectivamente (OLIVEIRA 

et al. 2014; COSTA et al. 2015). Sabe-se que este período de ocorrência de eventos fracos ocorre 

justamente no momento em que a duração do brilho solar é menor nessa região, assim como os ventos 

alísios estão mais enfraquecidos (VAREJÃO, 2000). Isso sugere que no período de outono, outros 

mecanismos atmosféricos favorecem a ocorrência de chuvas fracas, tais como El Niño (GRIMM e 

TEDESCHI, 2009).     

Verifica-se para o EPI (Figura 4.5b) que os maiores e menores registros ocorrem de forma 

cíclica desde o início até fim do período. Os máximos são registrados nas estações de verão e outono 

com forte variação cíclica e o mínimo no inverno de forma homogênea, resultado em concordância 

com a literatura existente (MOLION e BERNARDO, 2002; MARENGO et al. 2011). Os máximos 

eventos de EPI no verão e outono é justificado, por coincidir com o período no qual a ZCIT se 

encontra deslocada mais ao sul, e a maior ocorrência dos VCAN ao leste do SANEB, favorecendo no 

aumento da precipitação. Kousky (1988) verificou em seu estudo que a região norte do NEB obteve 

o início da estação chuvosa no mês de janeiro, influenciado pela presença da ZCIT mais ao sul. 

De modo geral, tanto a distribuição sazonal como anual apresentam para ambos os eventos, 

uma variação fortemente cíclica (Figura 4.5b), possivelmente por se tratar de eventos mais intensos, 

o que possibilita essa oscilação. Esta região possui uma acentuada variabilidade interanual, com 

alguns anos excessivamente secos e outros excessivamente chuvosos. Também, é uma das principais 

regiões da AS onde sinais dessa variabilidade são mais evidentes (CAVALCANTI et al. 2009). Em 

relação a intensidade sazonal foi verificado os maiores registros no verão e outono, e o menor no 
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inverno, resultado coincidente, com o número de ocorrências dos EPI, no período chuvoso da região. 

Marengo et al. (2010) e Costa et al. (2015) também encontraram maiores e menores registros em 

outono e inverno, respectivamente. Isto sugere a presença de algum sistema atmosférico atuando 

sozinho ou em conjunto, tais como: a ZCIT ao norte (Nobre e Uvo, 1989; Kousky, 1980), a ZCAS ao 

sul (HASTENRATH e LAMB (1977), e o VCAN (KOUSKY e GAN, 1981) a leste do SANEB.  

 

Figura 4.5 – Distribuição sazonal anual dos eventos extremos de precipitação (mm), (a) EPF e (b) EPI.  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A climatologia sazonal dos extremos de precipitação é apresentada na Figura 4.6. Observa-se 

que EPI no inverno, apresenta um número menor de eventos (415) e maior no verão (4.533). Os 

máximos EPI no verão e outono são justificados, por coincidir com o período no qual a ZCIT se 

encontra deslocada mais ao sul, também há maior ocorrência dos VCAN ao leste do SANEB, 

favorecendo no aumento da precipitação (Moura e Shukla, 1981; Kousky e Gan, 1981). O EPF tem 

máximo em duas estações consecutivas (outono e inverno), com valor em torno de 3.600 eventos e o 

menor registro foi na primavera com 2.693 eventos. 

Comparando-os, entre si, é possível observar que a distribuição com menor número de eventos 

é captada para o EPI no inverno e EPF na primavera. Para os máximos, coincide o período de outono, 

possivelmente por ocorrer a transição entre o período chuvoso e o menos chuvoso; resultado este, que 
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está de acordo com Costa et al. (2015). Uma resposta interessante nesses extremos é a tendência 

positiva no extremo seco (EPF), tanto, na estação seca, como chuvosa, e na variabilidade interanual; 

essa questão pode estar associada à tendência de aquecimento das TSM no Atlântico Norte. Isto é, há 

uma presença de dipolos desfavoráveis a precipitação no SANEB (SERVAIN et al. 2014). 

   

Figura 4.6 – Distribuição da climatologia (1961-2011) sazonal dos eventos extremos EPF e EPI.   

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

4.3.2 Intensidade da precipitação anual para o SANEB 

 A climatologia anual da intensidade da precipitação é apresentada na Figura 4.7. Nesta, pode-

se observar variabilidade climática em todo período estudado. No período de 1961 a 1989 a 

intensidade da chuva ficou com 969 mm/ano acima da média, com picos significativos nos anos de 

1964, 1967, 1974, 1978 e 1985, sendo na maioria dos anos, devido a influência do evento La Niña, 

com exceção os anos de 1967 considerado como ano neutro e 1978 que teve atuação de El Niño fraco. 

Segundo Grimm e Tedeschi, 2009; Oliveira et al. 2014; Costa et al. 2015, esses ENOS, influenciam 

no regime de precipitação do SANEB. A partir de 1990 verifica-se que o volume da precipitação está 

com valores próximos ou abaixo da média. Tal redução no acumulado anual pode estar relacionado 

à atuação de ENOS (UVO e BERNDTSSON, 1996; RODRIGUES e MCPHADEN, 2014). Sabe-se 

que o SANEB possui uma climatologia em torno dos 800 mm/ano (Marengo et al. 2011), porém o 

valor médio de 969mm/ano encontrado neste estudo (1961-2011) ficou acima da climatologia devido 

os maiores registros de alguns anos influenciarem na média final, pois é fato que um valor bem acima 

da média influência no resultado.       
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Sobre a intensidade da precipitação anual, a média climatológica ficou em torno de 

969mm/ano para o período de 1961-2011. Apesar deste valor estar acima do encontrado na literatura 

(800mm/ano - Marengo et al. 2011), este pode ser explicado, pelo período estudado ser mais amplo, 

o que permitiu a influência de valores extremos, tais como nos anos de 1964 com 1.397 mm, 1974 

com 1.243 mm, 1978 com 1.186 mm e 1985 com 1.345 mm. Situação que pode estar associada a 

influência dos eventos El Niño e La Niña, segundo estudos de Grimm e Tedeschi (2009); Rodrigues 

et al. (2011); Oliveira et al. (2014); Costa et al. (2015), estes eventos atuam diretamente na região 

NEB – SANEB, com presença de EPI.  Esses valores extremos acima da média climatológica também 

foram detectados por Marengo et al. (2017), no período de fevereiro a maio de 1961-2016. Moscati 

e Gan (2007) verificaram que a maior parte da região norte do SANEB a precipitação é inferior a 800 

mm, com o mês mais chuvoso em março e o mais seco em setembro; no setor norte a precipitação 

fica entre 800 e 1000 mm, com maiores registros entre novembro e março, sendo o mês mais chuvoso 

em dezembro-janeiro, e o mais seco, em agosto.   

Figura 4.7 – Climatologia (1961-2011) anual da intensidade da precipitação. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

A intensidade da precipitação sazonal é apresentada na Figura 4.8. Nota-se maior ocorrência 

de precipitação no período de verão e outono, com valores de 370 e 321 mm, respectivamente, e 

menor ocorrência no inverno com 106 mm. Este resultado está em conformidade com a distribuição 

do número máximo de eventos EPI, no período chuvoso da região. Isto sugere a presença de possíveis 

sistemas atmosféricos, tais como: ZCIT, ZCAS e VCAN.    

Segundo alguns estudos (Hastenrath 1990, 2012; Hastenrath e Greischar 1993; Giannini et 

al. 2004; Rodrigues e McPhaden 2014; Rodrigues et al. 2011) ao utilizar a modelagem dinâmica e 

estatística foi possível  demonstrar que existe relação entre as condições oceânicas e atmosféricas no 
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Pacífico equatorial e Atlântico tropical, juntamente com a precipitação sazonal na parte norte do NEB, 

o que permite que grandes eventos climáticos sejam previstos com certa antecedência. 

Figura 4.8 – Distribuição sazonal climatológica da Precipitação (mm). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 A distribuição mensal da intensidade da precipitação no período estudo é apresentada na 

Figura 4.9. É possível notar que as maiores intensidades de precipitações ocorrem nos meses de 

novembro a abril, com acumulado mensal variando entre 95 e 141 mm/mês. Enquanto, os menores 

registros, se concentram nos meses de maio e outubro, com acumulado variando entre 24 e 66 

mm/mês. Estes meses podem ser considerados meses de transição, entre uma estação e outra, isto é, 

podem apresentar tanto, característica da estação chuvosa, como, da menos chuvosa (REBOITA et 

al. 2010; COSTA et al. 2015).  

De maneira geral, a distribuição mensal da precipitação (Figura 4.9) apresenta mesmo 

comportamento dos eventos de EPI obtidos em Costa et al. (2015), ou seja, quanto maior o número 

de eventos intensos maior o acumulado da chuva. Possivelmente isso ocorre devido ao fato da maioria 

dos sistemas atmosféricos atuarem na região SANEB no período quente austral (NIMER 1977; 

COSTA et al. 2015). Entre eles, pode-se citar a ZCAS e SF atuando ao sul (PALHARINI e VILA, 

2017; LIMA et al. 2010), ZCIT ao norte (COHEN et al. 1995; REBOITA et al. 2010), VCAN em boa 

parte do SANEB (KOUSKY e GAN, 1981), todos no período de outubro a maio, nas estações 

primavera, verão e outono.   

Analisando a distribuição mensal, observa-se o período chuvoso de novembro a abril e o 

período menos chuvoso de maio a outubro. Este mesmo resultado foi encontrado por Costa et al. 

(2015). Segundo Moscati e Gan (2007) a região SANEB apresenta um ciclo anual bem definido, 

caracterizado por uma estação úmida de novembro a abril e por uma estação seca de maio a outubro. 

Marengo et al. (2010) também, encontraram aumento da precipitação nos meses de março abril e 
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maio e redução nos meses de junho, julho e agosto. Oliveira et al. (2014) observaram no NEB chuvas 

máximas no mês de março e mínimas em agosto. Segundo a autora a presença da ZCIT, VCAN e 

DOL, influenciaram nesses registros. Este resultado também foi encontrado neste estudo. Segundo 

avaliação do IPCC (2014), as precipitações que ocorrem no hemisfério norte indicam ter um aumento 

de 10% a 20% em seu volume, ao mesmo tempo no hemisfério sul deve ocorrer uma diminuição em 

seu acumulado, com mesma proporção, em meados do século XXI.  

Figura 4.9 – Distribuição da climatologia (1961-2011) mensal da Precipitação (mm). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

 

4.3.3 Análise dos sistemas atmosféricos atuantes no SANEB 

MESOESCALA 

4.3.3.1 Sistemas Frontais para EPF e EPI 

 

O campo Ômega (ω) tem um papel fundamental nos processos dinâmicos e termodinâmicos 

que ocorrem na atmosfera, desde a pequena escala até as escalas sinótica e planetária. Este campo é 

essencial para identificar regiões com atividade convectiva. Nota-se que valores negativos (linhas 

tracejadas) de ω representam movimentos verticais ascendentes na atmosfera e valores positivos 

(linhas continuas), movimentos descendentes. Os compostos de anomalias de ômega nos níveis de 

850 e 500 hPa, entre os dias D-2 e D0, no período de 1961-2011 são visualizados na Figura 4.10.  

No nível de 850 hPa para eventos EPF (Figura 4.10a-c) verifica-se a presença de grandes áreas 

de anomalias negativas significativas de ω, com valores entre -0,6 a -1,2 ×10-2Pa/s localizados a 
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sudeste do SANEB, o que sugere a presença do SF. A posição do SF atua no SANEB em toda sua 

extensão, ficando mais deslocada para o oceano Atlântico. Para os EPI (Figura 4.10g-i), observam-

se anomalias negativas de ω, com valores sobre o SANEB de -1,2×10-2 Pa/s dois dias antes do evento, 

chegando a -1,5×10-2Pa/s para o dia do evento, evidenciando-se que o sistema se intensificou no 

decorrer dos dias.  

No nível de 500 hPa também observa-se este comportamento de EPI com valores de -3×10-2 

Pa/s, dois dias antes do evento, chegando a -4×10-2 Pa/s para o dia do evento, o que constata-se ser 

um sistema profundo. Para EPF ficou com valores de -1,5 e -1,0 ×10-2 Pa/s. Também é possível 

verificar movimentos ascendentes sobre a cordilheira dos Andes, o que favorece a formação dos SF 

na América do Sul para ambos os extremos, com atividade convectiva intensa em EPF (Figura 4.10a-

c), com núcleo centrado em 25°S e 70°W, com valor de -4,2 ×10-2Pa/s.  

Esse resultado concorda com Seluchi et al. (2003b), onde a dinâmica das frentes frias no sul 

da América do Sul é altamente influenciada pela presença dos Andes. Portanto, somente a leste dos 

Andes as frentes penetram até as latitudes tropicais, nos períodos de verão, outono, sendo mais 

frequente no inverno.  Garreaud (2000) afirma que os SF que atravessam o continente no lado leste 

dos Andes são canalizados para o norte da Argentina, atingindo latitudes subtropicais e até tropicais, 

fato que acontece com mais frequência no período de verão. Kousky (1979) encontrou que os SF que 

atuam no NEB se deslocam pela região litorânea durante todos os meses do ano, sendo responsáveis 

pelos máximos de chuva no sul da Bahia de dezembro a janeiro. Lima et al. (2010) detectaram o 

mesmo comportamento da atmosfera para as anomalias negativas e positivas de ômega, na qual 

configura a posição do sistema próximo da região sul do SANEB.  
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Figura 4.10– Composição das anomalias de Ômega (10-2Pa.s-1) com intervalo do contorno de 0,3 × 10-2 Pa/s, para eventos de SF captados nos níveis de 850 hpa e 500 

hPa, referentes aos dias D-2, D-1 e D0, no período de 1961-2011 em EPF e EPI captados pelo modelo conceitual. As áreas sombreadas são significativas ao nível de 

95% de confiança. O contorno da região SANEB está na cor preta e a caixa vermelha indica a área de atuação do SF. 

Modelo Conceitual (EPF) Modelo Conceitual(EPI) 
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O campo de divergência do vento em 200 hPa é investigado no intuito de verificar 

a interação dos processos convectivos na circulação atmosférica. Os valores positivos 

indicam divergência na região de atuação dos sistemas atmosféricos que atuam sobre 

SANEB, isto é, convergência em baixos níveis, o que provoca formação de nuvens na 

parte em que se encontra o sistema (LIMA et al. 2003).  

A Figura 4.11 mostra o campo de divergência do vento em 200 hPa (a-b) e o 

transporte do fluxo de umidade (c-d) para os EPF e EPI associados aos dias dos SF 

atuando sobre a região sul do SANEB no período de 1961-2011. Os valores positivos de 

divergência indicam associação à AB em altos níveis, o que favorece à posição do SF 

mais ao sul. No entanto, observa-se que um fluxo transversal de ar polar atinge a região 

oeste e sul do SANEB, em ambos os eventos. Os valores negativos indicam convergência 

de umidade no cavado do Nordeste em EPF e EPI. Comparando-os entre si, é possível 

perceber que o EPI (Figura 4.11b) está mais intenso que o EPF (Figura 4.11a). Para o 

EPF e EPI a região norte do SANEB apresenta divergência mais intensa, o que indica 

influência da presença da ZCIT para esses eventos extremos nesta região. Em escala 

sinótica, nota-se que a incursão de frentes frias sobre a Argentina e o Sul do Brasil até 

latitudes mais baixas é acompanhada de um reforço da atividade convectiva no oeste-

sudoeste da Amazônia, estendendo-se sobre a ZCAS (LIOPART, 2012). 

Em relação ao transporte de umidade (Figura 4.11c-d) é expressivo através da 

borda leste, ou seja, do Atlântico para a região SANEB nos dois eventos. A região de 

atuação do SF nos EPI está levemente mais intensa, se comparado com EPF. A ASAS 

dependendo de sua posição pode favorecer (REBOITA et al, 2010) ou não a precipitação 

a sul e leste do SANEB. A ASAS favorece, quando deslocada para o sul de sua posição 

climatológica. Assim como o posicionado próximo ao continente Brasileiro, os ventos do 

setor norte deste sistema podem intensificar os ventos de sudeste/leste, que chegam pelo 

litoral do NEB, atribuindo maior transporte de umidade do oceano para o continente, 

entretanto, quando ocorre o inverso, a precipitação é desfavorável. (MOSCATI, 1991; 

RAO et al.1996; MARENGO, 2006; COUTINHO et al. 2016). Outro sistema que pode 

favorecer na formação dos SF são os JBN, que trazem umidade da região tropical para 

latitudes médias alimentando este sistema para que fique mais intenso (Fisch et al.1998).  

Segundo Hastenrath e Heller (1997); Markham e McLain (1977) a penetração de SF na 

parte sul e sudeste da região tropical influência o fortalecimento ou enfraquecimento dos 

ventos Alísios, o que contribui no transporte de umidade para o interior do Nordeste.  
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Figura 4.11 - Campo divergência (10-5. s-1) e ventos (ms-1) em 200 hPa (a-b) e Fluxo de umidade (g.kg-1) 

integrado verticalmente entre 1000-300 hPa (c-d) para os EPF e EPI associados aos SF. A caixa sólida em 

vermelho indica a localização de atuação do SF na região SANEB em contorno preto. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

A análise da altura Geopotencial em 500 hPa é muito importante, pois representa 

um dos níveis mais úteis para a elaboração da previsão de tempo. Este nível apresenta a 

atmosfera média e tem a importante função de conduzir e direcionar os sistemas 

meteorológicos que atuam em superfície (ESCOBAR, 2014). O campo Geopotencial, 

mostra regiões com movimentos ascendentes e descendentes de ar, essencial para 

identificar regiões com atividade convectiva.  

Os campos dos compostos das anomalias de altura Geopotencial em 500 hPa são 

apresentados na Figura 4.12a-f. Observa-se os eventos EPF e EPI associados aos SF nos 

dias D-2, D-1 e D0 no período de 1961-2011. Nos EPF (Figura 4.12a-c), as anomalias 

negativas significativas são claramente visualizadas sobre o sul do SANEB, no decorrer 

dos dias com valor de -6 m, entretanto, para os EPI (Figura 4.12d-f), essas anomalias 
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chegam a -10 m. A menor pressão induz convergência em baixos níveis e movimento 

ascendente, favorecendo, uma circulação ciclônica.  

Comparando os dois eventos extremos, um aspecto marcante é que na situação de 

EPI as anomalias negativas são maiores. O mesmo ocorre com anomalia positiva sobre o 

sul da América do Sul (AS), com valor de 30 m, no entanto em EPF esses valores não 

ultrapassam os 20 m. As anomalias de geopotencial negativo são influenciadas por uma 

anômala circulação ciclônica e as anomalias positivas são influenciadas por uma 

circulação anticiclônica (Santos et al. 2015). Essa característica indica que o trem de onda 

de Rosby associado ao padrão Pacific South America (PSA) vindo do Pacífico favorece 

a formação dos SF (CUNNINGHAM E CAVALCANTI, 2006). Essa configuração nos 

trens de ondas também foi percebida por Lima et al. (2010) associados aos EPI. Esses 

autores verificaram que esse tipo de teleconexão pode influenciar na precipitação da 

região central e sudeste do Brasil.  

O campo pressão atmosférica, mostra regiões com alta e baixa pressão. Na Figura 

4.13 são apresentados os compostos das anomalias de pressão ao nível médio do mar 

(PNM) para os eventos EPF e EPI em situações de SF, entre os dias D-2 e D0. Na Figura 

6.13a-c observa-se a evolução das anomalias diárias de PNM dos EPF associados ao SF, 

predominando anomalias negativas na região sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil. 

Ao passar dos dias essas anomalias se intensificaram de -0,3hPa em dois dias antes do 

evento (D-2), para -0,6hPa no dia do evento (D0). Em EPI (Figura 4.13d-f) associados ao 

SF, têm-se uma intensificação na anomalia variando de -1,4hPa em dois dias anteriores 

ao evento a -1,2hPa para o dia do evento, ou seja, isto sugere ser um sistema transiente, 

com curta duração. Em geral, anomalias negativas de PNM sobre grande parte do Brasil 

podem ser vista em ambos os extremos. Por outro lado, as principais diferenças são 

encontradas na amplitude e intensidade das anomalias negativas. Em ambas as situações 

as anomalias são expressivas. Nos EPF a anomalia de PNM é pequena (-0,6 hPa), 

enquanto que nos EPI, em média, a anomalia negativa no centro do sistema é da ordem 

de -1,4 hPa no D0. Observa-se um cavado em direção ao SANEB no dia do evento com 

valores de -0,5hPa em EPF e -1,4hPa para os EPI. Esse resultado permite dizer que os 

eventos EPI são mais intensos que os EPF (OLIVEIRA et al. 2014).  
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Figura 4.12 – Anomalias de altura Geopotencial (m) no nível de 500 hPa. Intervalo do contorno é 3 m para 

os eventos de EPF e EPI associados a SF. A caixa sólida em vermelho indica a localização de atuação do 

SF na região SANEB em contorno preto. 

   

   
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Figura 4.13 – Anomalias de pressão ao nível médio do mar (hPa) para EPF e EPI associados a SF. Intervalo 

do contorno é 0,1 hPa. A caixa sólida em vermelho indica a localização de atuação do SF na região SANEB 

em contorno preto. 

   

   
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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ESCALA SINÓTICA 

4.3.3.2 Zona de Convergência do Atlântico Sul para EPF e EPI 

 

Anomalias de Ômega para a composição de eventos de EPF e EPI em 850 e 500 

hPa, entre os dias D-4 e D0, são apresentados nas Figuras 4.14 para a Zona de 

Convergência Intertropical do Atlântico Sul (ZCAS) no período de 1961- 2011.  

Observa-se uma anomalia negativa de ω na região de atuação da ZCAS associado 

a EPF (Figura 4.14a-c), desde a região centro sul da Amazônia, atuando ao sul da Bahia 

e sudeste do Brasil, com eixo deslocado sentido oceano Atlântico sul. Inicialmente no dia 

D-4 (Figura 4.14a), verifica-se núcleos no nível de 850hPa com valores médios de -

0,2×10-2 Pa/s, valor no qual ao passar dos dias se intensifica ficando com valor de -0,8×10-

2 Pa/s para o dia do evento (D0) (Figura 4.14c), o que sugere uma intensificação do 

sistema no decorrer dos dias. No nível de 500 hPa a configuração da ZCAS pode ser vista 

em todos os dias analisados, com valores médios de -0,6×10-2 Pa/s sobre o SANEB, o que 

evidencia ser um sistema com desenvolvimento vertical intenso.  

Para os EPI associados a ZCAS (Figura 4.14a-f), sua configuração no nível de 

850hPa está mais intensa se comparado com EPF, com valores de -1,6×10-2 Pa/s, no D-4 

e -2,3×10-2 Pa/s no D0. Ademais para o nível de 500hPa observa-se a mesma configuração 

de ω em 850hPa, deslocada para região SANEB, sudeste e oceano Atlântico adjacente, 

com valores intensos entre -1,8 a -3,3 ×10-2 Pa/s. Em ambas as situações existem 

diferenças significativas entre EPF e EPI. No EPF o movimento ascendente com média 

de -0,8×10-2 Pa/s para o dia do evento é menos intenso do que -3,3×10-2 Pa/s para EPI. 

As áreas em ω com movimentos verticais sobre a região sudeste, parte do centro-oeste e 

sul do NEB, foram detectado por Lima et al. (2010), com ocorrências de EPN e EPI.  
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Figura 4.14 – Composição das anomalias de Ômega (10-2Pa.s-1) com intervalo do contorno de 0,1 × 10-2 Pa/s, para eventos de ZCAS captados nos níveis de 850 hpa 

(a,b,c) e 500 hPa (d,e,f), referentes aos dias D-4, D-2 e D0, no período de 1961-2011 em EPF e EPI captados pelo MO. As áreas sombreadas são significativas ao nível 

de 95% de confiança. O contorno da região SANEB está na cor preta. 

MODELO CONCEITUAL (EPF) MODELO CONCEITUAL (EPI) 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 



 

69 
 

Os valores positivos do campo de divergência em 200 hPa (Figura 4.15a-b) 

indicam à posição do eixo da ZCAS sentido noroeste-sudeste atingindo a região oeste e 

sul do SANEB. Os valores negativos indicam convergência de umidade, que pode estar 

associado tanto ao posicionamento da ZCAS em baixos níveis, como em altos níveis ao 

cavado do Nordeste. O que corrobora com o modelo conceitual da ZCAS, que infere a 

presença de uma AB a oeste e um cavado a leste do Nordeste em altos níveis para a sua 

configuração (CUPOLILLO, 2008; QUADROS et al. 2012). Ainda em Cupolillo (2008) 

constata-se a justificativa que a formação da ZCAS é composta por uma combinação de 

mecanismos atmosféricos, o que pode ser exemplificado, por meio, da convecção tropical 

continental originária da Amazônia que alimenta a formação da AB, somada aos sistemas 

frontais provenientes da porção meridional do continente. Outros autores como Horel e 

Jones, (1990), Gusmão, 1996; Figueroa (1997) e Ferreira et al. (2004) também 

identificaram a presença da AB em altos níveis e um cavado quasi-estacionário sobre a 

região NEB como mecanismos favoráveis para formação da ZCAS. Comparando-os entre 

si, é possível perceber que a região de divergência no EPI está parcialmente mais intenso 

a oeste do SANEB, que nos EPF. Entretanto, a região de maior atividade convectiva é 

observada na mesma posição da divergência positiva para ambos os eventos, com sentido 

NO-SE, o que configura a presença da ZCAS em baixos níveis (CARVALHO e JONES, 

2009).  

Os resultados do fluxo de umidade (Figura 4.15c-d) são analisados conforme os 

dias de cada evento extremo associado a ZCAS com atuação sobre a região sul do 

SANEB. Em geral, o transporte de umidade é expressivo através da borda leste, ou seja, 

do Atlântico para a região SANEB nos dois eventos. Observa-se no leste do oceano 

Atlântico adjacente que o fluxo de umidade fica ligeiramente mais intenso nos EPI. O que 

sugere que as contribuições dos ventos alísios do Atlântico Norte e Sul são igualmente 

importantes (COUTINHO et al. 2013; COUTINHO et al. 2016), por favorecer a entrada 

de umidade para o continente, sendo para a região SANEB predominante o fluxo de 

umidade de sudeste.  
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Figura 4.15 - Campo divergência (10-5. s-1) e ventos (ms-1) em 200 hPa (a-b) e Fluxo de umidade (g.kg-1) 

integrado verticalmente entre 1000-300 hPa (c-d) para os EPF e EPI associados aos ZCAS. A caixa sólida 

em vermelho indica a localização de atuação do SF na região SANEB em contorno preto. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Nas Figuras 4.16a-f mostra-se o campo geopotencial dos eventos EPF e EPI 

associados a ZCAS entre os dias D-4 e D0, no período de 1961-2011. Para EPF (Figuras 

4.16a-c) observam-se anomalias negativas de -144m, quatro dias antes do evento, atuando 

na região sul do SANEB. Para os EPI (Figuras 4.16d-f), as anomalias negativas são 

intensas em todos os dias analisados, com -492m, fato que sugere maior intensificação. 

Nos dois extremos com ZCAS o centro de alta pressão ao sul do Brasil apresenta fortes 

anomalias negativas da ordem de -128m para os EPF e -440m para o EPI sobre o oceano 

Atlântico Sul e parte da AS no dia do evento. Nos compostos (Figura 4.16a-f) também se 

observa a presença de duas ondas que se deslocam do Oceano Pacifico Sul até o 

continente sul-americano, com intensas cristas e cavados no Sudeste e Sul do SANEB. 

Esses cavados e cristas estão com deslocamento de noroeste-sudeste. Observa-se que seu 
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deslocamento no decorrer dos dias é lento, consistente com características de um sistema 

estacionário (QUADRO et al. 2012; HOLTON e HAKIM, 2013; JORGETTI et al. 2014). 

Esta configuração apresenta o trem de ondas deslocando-se do Oceano Pacifico, 

alternando entre centros de altas e baixas pressões desde áreas do Pacífico Subtropical 

Leste até a América do Sul, atingindo o Sul do NEB, características do padrão PSA 

(KINGTSE e PAEGLE, 2001; SOUZA e AMBRIZZI, 2006). Esta mesma configuração 

foi visualizada por Lima et al. (2010), quando identificaram os padrões atmosféricos dos 

sistemas ZCAS e SF sobre a região sudeste do Brasil. Os autores verificaram que a 

anomalia para os compostos da ZCAS é mais intensa quando comparado ao SF, e associou 

isto a sua estacionaridade, ou seja, por ser um sistema quase estacionário. É importante 

ressaltar que, durante o verão, a chuva que ocorre sobre a Região SANEB está associado 

as nuvens do tipo convectiva (PALHARINI e VILA, 2017).  

O PSA e sua influência em escala intrasazonal sobre o Brasil, foi estudado por 

Cunningham e Cavalcanti (2006), neste estudo verificou-se que a ZCAS para se 

desenvolver, os SF deslocam-se para região sudeste, sendo alimentadas pelo trem de 

ondas do PSA (KINGTSE e PAEGLE, 2001; SOUZA e AMBRIZZI, 2006; LIMA et al. 

2010).  

Figura 4.16 – Anomalias de altura geopotencial (m) no nível de 500 hPa. Intervalo do contorno é 5 m para 

os eventos de EPF e EPI associados a ZCAS. O contorno da região SANEB está na cor preta. 

   

   
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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4.3.3.3 Vórtice Ciclônico de Altos Níveis para EPF e EPI 

Anomalias de Ômega (ω) para a composição de eventos de EPF e EPI captados 

pelo método objetivo de Coutinho (2010) no nível de 500 e 200 hPa, entre os dias D-4 e 

D0, são apresentados nas Figuras 4.17, para os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis 

(VCAN), no período de 1961- 2011.  

Para os eventos EPF em 200 hPa (Figuras 4.17 a-c) observa-se anomalias 

negativas de ω em toda parte norte e nordeste do continente brasileiro, com ênfase a região 

SANEB. No nível de 500 hPa (Figuras 4.17 d-f) percebe-se que esta anomalia negativa 

de ω se desloca do oceano para dentro do continente no decorrer dos dias D-4 a D0, 

variando de -0,6×10-2 Pa/s no D-4 a -0,9×10-2 Pa/s no D0, sugerindo intensificação do 

sistema. O mesmo pode ser visto em 200 hPa variando de -0,3×10-2 Pa/s no D-4 a -0,4×10-

2 Pa/s no D0. Constata-se que a configuração observada é de um sistema profundo, 

corroborando com os seguintes trabalhos: Frank (1970) afirma que os VCAN podem 

alcançar a superfície em aproximadamente 10% dos casos. Morais (2016) observou que 

os VCAN são mais frequentes no nível de 200 hPa nos estágios de formação e dissipação. 

Em período sazonal, sua profundidade máxima predominante, é de 400 hPa no verão, 300 

hPa na primavera e outono, e 200 hPa no inverno.   

Em relação aos EPI para o nível de 200 hPa (Figuras 4.17 g-i) as anomalias de ω 

variam de -5,5×10-2 Pa/s em D-4 a -7,0×10-2 Pa/s em D0. No nível de 500hPa (Figuras 

4.17 j-l) observa-se a mesma configuração de 200hPa, deslocada mais para região norte 

do SANEB, com valores de -5,0×10-2 Pa/s em D-4 e -6,5×10-2 Pa/s em D0. Nesses campos 

é possível diferenciar o comportamento do VCAN associados aos EPF e EPI, constatando 

que os VCAN associados aos EPF possuem deslocamento para oeste, adentrando o 

continente, e os VCAN associados aos EPI, permanecem estacionários sobre o norte e 

nordeste do SANEB.  

No centro do vórtice, o ar frio e seco nos níveis superiores (200-500 hPa) e o 

ômega positivo (movimento descendente) geralmente, suprime a maior parte da 

precipitação. No entanto, chuvas isoladas podem ainda ser observadas perto do centro do 

sistema, devido a uma circulação local adicional quando o sistema está sobre o continente. 

Neste resultado (Figuras 4.17a-l) observa-se anomalias negativas sobre o continente o 

que favorece a formação de nebulosidade convectiva. Embora as estruturas de nuvens 

associadas a um VCAN variem de acordo com a sua intensidade e profundidade, a 

presença de uma larga faixa de nuvens de nível superior com uma curvatura ciclônica é 
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um padrão típico associado a um VCAN (KOUSKY e GAN, 1981). Segundo Kousky e 

Gan (1981), os VCAN possuem atividade convectiva em sua borda o que favorece a 

precipitação por onde eles passam.  
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Figura 4.17 – Composição das anomalias de Ômega (10-2Pa.s-1) com intervalo do contorno de 0,1 × 10-2 Pa/s, para eventos de EPF e EPI associados ao VCAN no nível de 200 

hPa, referentes aos dias D-4, D-2 e D0, detectados pelo método objetivo de Coutinho (2010). As áreas sombreadas são significativas ao nível de 95% de confiança. O contorno 

da região SANEB está na cor preta.  

MÉTODO OBJETIVO (EPF) MÉTODO OBJETIVO (EPI) 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Os campos de divergência do vento em 200 hPa foram analisados para os VCAN 

(Figura 4.18 a-b) captados pelo Método objetivo de Coutinho (2010), nos dias de EPF e 

EPI, para o período de 1961-2011. Os valores positivos indicam divergência associada à 

posição da periferia do VCAN que atinge a região oeste e norte do SANEB; região que 

sofre atuação da AB sobre o platô boliviano em altos níveis, e ao norte a presença da 

ZCIT atuando em baixos níveis. Os valores negativos indicam convergência de umidade, 

que pode estar associado ao cavado formado à leste do Nordeste pela crista estendida da 

AB em altos níveis.  Para os eventos EPF (Figura 4.18a) e EPI (Figura 4.18b) observa-se 

o mesmo comportamento, diferindo apenas na intensidade e na inclinação do cavado do 

Nordeste. Ao comparar os extremos, identifica-se divergência positiva na parte norte e 

oeste do SANEB em ambos, a qual sugere a presença da ZCIT atuando ao norte do 

SANEB, bem como, a oeste e sul a presença da ZCAS e/ ou SF.   

A precipitação pode ocorrer na borda do sistema, associada a divergência em 

níveis elevados e correntes ascendentes. As linhas de corrente permitem identificar a 

configuração típica de verão, onde se caracteriza uma AB sobre o platô boliviano e um 

cavado do Nordeste do Brasil (KOUSKY e GAN, 1981). A circulação anticiclônica (AB) 

sobre o continente, contribui para a difluência e divergência nos níveis superiores, entre 

a AB e o VCAN. Nuvens convectivas e precipitação intensa podem então se desenvolver 

na associação com a divergência de nível superior nessa região (KOUSKY e GAN, 1981; 

CHAVES e CAVALCANTI, 2001). Kousky e Gan (1981), sugeriram o mecanismo de 

formação do tipo clássica para os VCAN que atuam no NEB, e associa a intensificação 

da crista da AB em AN com o deslocamento de frentes frias para latitudes baixas. 

Segundo Gan, (1983); Chaves e Cavalcanti, (2001); Costa et al. (2013) e Morais, (2016), 

é muito importante para previsão identificar a posição do VCAN, permitindo identificar 

onde haverá ou não precipitação.    

A Figura 4.18c-d apresenta o fluxo de umidade para os EPF e EPI associados aos 

dias de atuação do VCAN, captados pelo método de Coutinho (2010), no período de 

1961-2011. O transporte de umidade é mais expressivo pelo lado leste do SANEB, 

sugerindo que os ventos alísios são um dos principais mecanismos que favorecem esse 

transporte de umidade do oceano para o continente (MARENGO, 2006; COUTINHO et 

al. 2016). Comparando-os extremos, observa-se que em EPI os fluxos estão intensos a 

leste do SANEB. É possível identificar a posição do eixo da ZCIT nos dois eventos 

próximos do equador, o que provavelmente, favorece a posição do VCAN atuar mais ao 

norte do SANEB; possivelmente pelo seu deslocamento mais zonal, quando atinge o 
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continente. Os ventos predominantes são de sudeste para os dois eventos analisados neste 

estudo.   

O campo de vorticidade relativa e as linhas de corrente em 200 hPa (Figuras 4.18 

e-f) permitem representar a intensidade da circulação ciclônica ou anticiclônica dos 

sistemas que atuam nos trópicos, associados aos EPF, EPI captados pelo Método de 

Coutinho (2010) no período de 1961-2011. Nestas análises utilizou-se a componente 

vertical da vorticidade relativa para ilustrar a composição média da atmosfera sobre o 

SANEB, afim de identificar as características do VCAN atuando sobre ou próximo do 

SANEB.  

Para os dois eventos à amplificação da AB no seu setor leste resulta em crista 

associada e amplificada para a formação de um cavado a leste do NEB, e regiões 

oceânicas adjacentes. Esta configuração foi observada neste estudo, mostrando o padrão 

de circulação de verão típico da América do Sul e do Atlântico Sul em 200 hPa proposto 

por Kousky e Gan (1981). Obteve vorticidade ciclônica associada ao cavado do NEB e 

anticiclônica associado a AB, sendo visivelmente mais forte em EPI, o que sugere estar 

mais profundo, fato justificado, pelos fluxos de umidade (Figura 4.18d) intensificados 

neste evento. Possivelmente devido a atmosfera estar mais instável neste período, pela 

ação de diferentes pertubações originadas por ondas na atmosfera (Nimer, 1977). 

Segundo Damião et al. (2000), a vorticidade ciclônica associada ao cavado do 

Nordeste/VCAN, nos compostos de outubro a janeiro no período chuvoso e seco, foi 

verificado diferenças entre a AB e o cavado do NEB para ambos períodos. Nos dois 

compostos verificou-se que a AB aparece no início da pré-estação chuvosa do SANEB 

(novembro e dezembro), sendo mais definido no composto seco. A AB mostra-se 

originalmente configurado sobre o noroeste do Brasil e no decorrer dos meses de outubro 

a janeiro desloca-se para sul. No caso do composto seco em janeiro, a AB se posiciona 

mais ao sul do que no caso do composto chuvoso, permitindo a atuação do cavado sobre 

o Nordeste, e no período chuvoso, o cavado se situa sobre o Oceano Atlântico sul. Esta 

configuração foi observada neste estudo, mostrando o padrão de circulação de verão 

típico da América do Sul e do Atlântico Sul em 200 hPa proposto por Kousky e Gan 

(1981).  
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Figura 4.18 – Campos de (a-b) divergência (10-5. s-1) e ventos (ms-1) em 200 hPa; (c-d) fluxo de umidade 

integrado verticalmente (ms-1) entre 1000-300 hPa; (e-f)  Vorticidade (10-5. s-1) e ventos (ms-1) em 200 hPa  

para os EPF e EPI associados ao VCAN. A caixa sólida em vermelho indica a localização da região SANEB 

em contorno preto. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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O campo de linhas de corrente permite mostrar regiões com circulação ciclônica 

e anticiclônica, o qual é utilizado para identificar VCAN. Nos campos de linha de corrente 

nos níveis de 200 e 500 hPa, associados aos EPF (Figura 4.19a-f) e EPI (Figura 4.19g-l), 

captados pelo Método de Coutinho (2010), são analisados. Observa-se nos EPF em 200 

hPa (Figura 4.19a-c) a configuração de uma AB a leste dos Andes, centrado na latitude 

de 15°S sobre o platô boliviano, e a leste do SANEB um cavado formado sobre o oceano 

Atlântico adjacente. No nível de 500 hPa (Figuras 4.19d-f) a configuração de uma 

circulação anticiclonica é visualizada centrado sobre 18°S e 65°W, mesma posição da AB 

em altos níveis, o que indica estar intensificada. Nota-se também uma anomalia positiva 

indicando a presença de uma Alta subtropical do Atlântico Sul (ASAS), centrada em 

23°S- 22°W, sistema presente neste período. Para os EPI em 200 hPa (Figura 4.19g-i) foi 

visualizada a AB centrada em 17°S-62°W e em 500 hPa (Figura 4.19j-l) a presença da 

AB deslocada para 20°S-70°W e a ASAS bem definida no Atlântico tropical sul na 

latitude 20°S e longitude 22°W, com maior significância estatística. 
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Figura 4.19 – Campo médio de Linhas de Corrente, referente aos dias de eventos de EPF no período de 1961-2011, nos níveis de 500 e 200 hPa associado a VCAN. O 

contorno da região SANEB está na cor preta. A área sombreada representa a significância estatística a nível de 95% de significância.  

MÉTODO OBJETIVO (EPF) MÉTODO OBJETIVO (EPI) 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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4.3.3.4 Distúrbio Ondulatório de Leste para EPF e EPI 

Anomalias de Ômega para a composição de eventos de EPF e EPI associadas ao 

Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) em 700 hPa, entre os dias D-2 e D0, são 

apresentadas na Figura 4.20 no período de 1961-2011. O DOL é melhor visualizado no 

nível de pressão de 700 hPa, por isso a analise será apenas dele. Observa-se anomalia 

negativa de ômega na região de atuação do DOL associado a EPF (Figura 4.20a-c), desde 

a costa oeste da África adentrando toda costa norte e nordeste do Brasil, com anomalias 

de -0,8×10-2 Pa/s nos três dias. Na região oeste do SANEB, verifica-se um núcleo de -

1,4×10-2Pa/s, mostrando que atuação da ZCIT ao norte (0° e 10°N) do equador, 

possivelmente o que favorece na posição e formação do DOL neste período.  

Em EPI (Figura 4.20d-f) observa-se comportamento semelhante ao do EPF, no 

entando com maior intensidade. Anomalias negativas são observadas em toda região 

norte e nordeste do Brasil e no oceano Atlântico sul adjacente. Com anomalias mais 

baixas, ou seja, de maior intensidade, no lado leste do SANEB variando de -2,2×10-2Pa/s 

em D-2, a -2,6×10-2Pa/s no dia do evento (D0), evidenciando que no decorrer dos dias os 

DOL se intensificam.  
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Figura 4.20 – Composição das anomalias de Ômega (10-2Pa.s-1) com intervalo do contorno de 0,2 × 10-2 Pa/s, para eventos de DOL captados pelo modelo conceitual nos 

níveis de 850 hpa (a,b,c) e 500 hPa (d,e,f), referentes aos dias D-2, D-1 e D0, no período de 1961-2011 em EPF e EPI. As áreas sombreadas são significativas ao nível 

de 95% de confiança. O contorno da região SANEB está na cor preta. 

 

 
 

 

   

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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O campo de divergência do vento em altos níveis para os dias de DOL associados 

a EPF e EPI sobre SANEB, são visualizados na Figura 4.21a-b. Os valores positivos 

permitem mostrar divergência na região norte e oeste do SANEB, confirmando o 

resultado observado no campo ômega (Figura 4.20), onde percebe-se possível atuação da 

ZCIT ao norte influenciando na formação do DOL a leste do SANEB. Percebe-se que, o 

que difere entre os extremos é uma alta pressão centrada sobre a Amazônia (5°S-55°W) 

no evento de EPI (Figura 4.21), fato que não é observado em EPF. Como também, uma 

pequena perturbação sobre o SANEB, favorecida por esta alta sobre o continente. A 

divergência negativa sobre SANEB indica convergência de umidade, que pode estar 

interligado a algumas pulsações no campo de pressão e vento, associada a ondas 

perturbadas no NEB (NIMER, 1977). 

No campo de fluxo de umidade (Figura 4.21a-b) integrado verticalmente da 

superfície até 300 hPa para os EPF e EPI associados aos DOL, é possível visualizar a 

região mais influenciável pelo transporte de umidade. Para ambos os extremos se observa 

umidade mais expressiva na borda leste, com fortes fluxos vindo do oceano Atlântico Sul, 

sendo mais intenso em EPI (Figura 4.21b).  Nesta configuração é possível perceber que 

os ventos alísios do Atlântico Norte e Sul favorecem a entrada de umidade para continente 

(COUTINHO et al. 2013; COUTINHO et al. 2016), no entanto, para região SANEB, 

predomina o fluxo vindo de sudeste com leve tendência de leste no sul do SANEB.    

O campo de vorticidade relativa em conjunto com as linhas de corrente em 200 

hPa para os dias de atuação dos DOL associados aos EPF e EPI, permitem representar a 

intensidade da circulação ciclônica ou anticiclônica da região de atuação do sistema 

(Figura 4.21e-f). Ao comparar os dois extremos, observa-se que abaixo da linha do 

equador, ou seja, no HS, predomina vorticidade positiva, favorecida pelos vestígios de 

uma circulação anticiclônica sobre o continente. Este comportamento aparece nos dois 

extremos (EPF e EPI), o que difere é uma circulação parcialmente fechada sobre a 

Amazônia no EPI, no qual contribui para uma pequena ondulação ciclônica.     
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Figura 4.21 – Campo de (a-b) divergência (10-5. s-1) e ventos (ms-1) em 200 hPa;  (c-d) fluxo de umidade 

integrado verticalmente (ms-1) entre 1000-300 hPa e (e-f) Vorticidade (10-5. s-1) e ventos (ms-1) em 200 hPa 

para os EPF e EPI associados aos DOL. A caixa sólida em vermelho ou azul indica o local de atuação do 

sistema sobre SANEB em contorno preto.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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GRANDE ESCALA 

4.3.3.5 Zona de Convergência Intertropical para EPF e EPI 

Anomalias de Ômega para a composição de eventos de EPF e EPI associados a 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), são apresentados nas Figuras 4.22, nos níveis 

de 850 e 500 hPa, entre os dias D-4 e D0, para o período de 1961- 2011.  

Na região de atuação da ZCIT (região norte do SANEB), é possível observar 

anomalias negativas de ω associadas aos dias de EPF (Figura 6.22a-f) no período de 1961- 

2011. No nível de 850 hPa (Figura 4.22a-c) os movimentos ascendentes de ar quente e 

úmido são visualizados quatro dias anteriores (D-4) ao evento (D0). As anomalias de ω 

aumentam no decorrer dos dias, variando de -0,3 a -0,6 ×10-2Pa/s, o que sugere 

intensificação do sistema. No nível de 500 hPa (Figura 4.22d-f) observa-se anomalias 

negativas de ω sobre a região norte e nordeste do Brasil com valores de -0,3 a -0,6 ×10-

2Pa/s. Para o nível de 850 hPa os eventos de EPI (Figura 4.22g-i) ficam com anomalias 

de ω variando entre -1,6×10-2Pa/s para D-4 e -2,4 ×10-2Pa/s em D0. No nível de 500 hPa 

(Figura 4.22j-l), a configuração da ZCIT pode ser visualizada em todos os dias analisados, 

com valores médios de -1,2 em D-4 e -2,4×10-2Pa/s em D0, mostrando que a ZCIT se 

intensificou com passar dos dias.  Possivelmente, o sistema DOL, possa influenciar nesta 

posição, visto que a partir do mês de maio essas perturbações estão mais ativas (TORRES 

e FERREIRA, 2011). 

Ao comparar os extremos, observa-se comportamentos semelhantes, tanto nos 

níveis de 850 hPa, quanto em 500 hPa. A principal diferença entre os eventos é a 

intensidade das anomalias de ω, sendo mais intenso nos EPI, conforme mostra as Figuras 

4.22g-l.  
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Figura 4.22 – Composição das anomalias de Ômega (10-2Pa.s-1) com intervalo do contorno de 0,1 × 10-2 Pa/s, para eventos de ZCIT captados nos níveis de 850 hpa 

(a,b,c) e 500 hPa (d,e,f), referentes aos dias D-4, D-2 e D0, no período de 1961-2011 em EPF e EPI captados pelo MO. As áreas sombreadas são significativas ao nível 

de 95% de confiança. O contorno da região SANEB está na cor preta. 

 

MODELO CONCEITUAL (EPF) MODELO CONCEITUAL (EPI) 

 

 

 

 

   
 



 

88 
 

   
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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 A divergência do vento em altos níveis (Figura 6.23) é analisada em eventos de EPF 

e EPI associados a ZCIT. Os valores positivos indicam divergência na região de atuação da 

ZCIT, enquanto os valores negativos, indicam convergência de umidade, no cavado a leste 

do SANEB. Segundo Souza e Cavalcanti (2009), a ZCIT possui uma configuração bem 

definida em baixos níveis, com a presença em altos níveis de uma AB a oeste do SANEB, e 

a leste um cavado do Nordeste, configuração também encontrada neste estudo. Este 

comportamento nas linhas de corrente no nível de 200 hPa foi observado por Uvo (1989), 

onde considerou essa variação latitudinal da ZCIT como ‘saltos’, que geralmente ocorrem 

nos meses de fevereiro e março, particularmente em anos menos chuvosos. 

A Figura 4.23c-d apresenta o transporte do fluxo de umidade para os EPF e EPI 

associados a ZCIT, atuando sobre a região norte do SANEB. Observando os dois eventos 

simultaneamente, é verificado comportamento semelhante entre os mesmos. O transporte de 

umidade é verificado na borda leste, com fluxos mais intensos nos EPI. Essa configuração 

permite dizer que os ventos alísios é o principal mecanismo para o transporte de umidade 

para dentro do SANEB.  Segundo Coutinho et al. (2013), quando a ZCIT está posicionada 

mais ao sul, a pressão é menor na região do NEB e, com a presença dos alísios, aumenta o 

transporte de umidade consequentemente, contribui para maior precipitação (COUTINHO et 

al. 2016). 
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Figura 4.23 – (a-b) Campo divergência (10-5. s-1) e ventos (ms-1) em 200 hPa e (c-d)  fluxo de umidade integrado 

verticalmente (ms-1) entre 1000-300 hPa para os EPF e EPI associados ao ZCIT. A caixa sólida em vermelho 

indica a localização da região SANEB em contorno preto.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

4.4 CONCLUSÃO 

Este artigo teve como objetivo identificar qual ou quais sistemas atmosféricos seriam 

capazes de influenciar nos extremos EPF e EPI.  Para tanto, foram analisados cinco sistemas 

atmosféricos (ZCAS, VCAN, DOL, ZCIT), associados a cada extremo ocorrido na região 

SANEB no período de 1961-2011. O objetivo é fornecer uma descrição climatológica das 

características sinóticas de cada um. Foi elaborado um modelo conceitual (MC), conforme 

as características de cada sistema, levando-se em consideração a duração em dias e os meses 
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de maior atuação, associando essas características aos dias dos eventos de EPF e EPI. 

Posteriormente, foi feita análise sinótica utilizando parâmetros, conforme a necessidade de 

cada sistema.  

Os resultados deste estudo ampliaram nossa compreensão global do papel de cinco 

sistemas atmosféricos atuantes em diferentes regiões do SANEB, influenciando nos extremos 

de precipitação. É possível dizer que nos compostos de anomalia de cada sistema associados 

aos dias de EPF e EPI, foi possível identificar a localização de sua atuação, como também 

identificar os sistemas que influenciavam ou atuavam em conjunto. Em relação aos EPF e 

EPI foi percebido que os eventos possuem semelhanças em relação ao comportamento da 

atmosfera, e o que difere é a intensidade do evento. Além disso, este estudo forneceu uma 

nova perspectiva sobre os padrões climatológicos de precipitação para região SANEB, 

permitindo analisar separadamente cada sistema associado aos extremos.  

Analisando separadamente cada sistema foi possível concluir que: os SF em ambos 

eventos, foram influenciados pela possível presença da ZCAS ao sul, e a ZCIT ao norte do 

SANEB. As ZCAS, para ambos extremos, foram influenciadas pela presença da AB em altos 

níveis, um cavado quasi-estacionário sobre a região NEB, e os SF que se deslocam para 

dentro do continente. Possivelmente, a ação em conjunto desses sistemas citados acima, 

justifique a ZCAS se deslocar mais ao norte. O VCAN foi percebido que associados aos dias 

de EPF têm um deslocamento para oeste e os VCAN associados aos EPI, permanecem 

estacionário sobre o norte do SANEB, atingindo praticamente todo SANEB. Os DOL para 

ambos extremos foram verificados a influência da ZCIT alimentando este sistema, para que 

atue ao leste do SANEB. E por fim, a ZCIT parece ser influenciada pelas perturbações vinda 

do oceano Atlântico Sul, possivelmente pela atuação de DOL.  

De maneira geral, os fluxos de umidade para todos os sistemas analisados, tiveram 

comportamento semelhante, em relação ao sentido do fluxo. Mostrando que independente do 

sistema atuante na região SANEB, os ventos alísios é a fonte principal no transporte de 

umidade do oceano para o continente. Resultado este, que está de acordo com os autores: 

Marengo, (2006) e Coutinho et al. (2013 e 2016). Também, foi possível perceber que a 

diferença entre os extremos está na intensidade do fluxo do sistema, sendo mais intenso nos 

EPI. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente tese evidencia estudos observacionais de eventos de precipitação fraca 

(EPF) e intensa (EPI) na região Semiárida do Nordeste do Brasil (SANEB), no intuito de 

fornecer subsídios importantes para a comunidade cientifica, governamental e popular. 

Primeiramente, foi utilizada a Técnica dos Quantis, com o percentil (P), para identificar os 

dois episódios extremos, levando-se em conta os dados diários de precipitação fornecidos 

pela agência nacional de águas (ANA) e instituto nacional de meteorologia (INMET), no 

período de 1961-2011, considerando como episódio fraco os percentis P≤ 5%, e intenso 

P≥95%. Com esses limiares pré-definidos chegou-se à conclusão que as precipitações para 

eventos de EPF não ultrapassariam a 0,4mm e para os EPI os limiares seriam acima de 

41,5mm (COSTA et al., 2015). Em seguida, para melhor detalhamento dos resultados, optou-

se em dividir a tese em formato de artigos.  

O primeiro artigo ficou com a responsabilidade de verificar se há tendências em EPF 

e EPI para os períodos menos chuvoso e chuvoso durante os anos de 1961 a 2011. Para tanto, 

foi aplicada o teste de Mann-kendall afim de, identificar tendência crescente e/ou decrescente 

entre os eventos extremos de chuva. Principais resultados: (i) Verificou-se tendência positiva 

no inverno e negativa na primavera, possivelmente esse resultado se deve, às características 

da região ou pela presença dos ENOS (CUNHA, 1999; BORSATO, et al. 2012). (ii) A 

intensidade da precipitação nos EPF e EPI tiveram significância estatística de 5% nos meses 

de junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro. (iii) Tendência negativa para o 

período chuvoso do EPI, com destaque o mês de dezembro com tendência significativa 

decrescente no volume da precipitação de 1,57 mm/ano. (iv) No período menos chuvoso do 

EPI os três primeiros meses (junho, julho e agosto) apresentaram uma tendência crescente e 

os outros três meses (setembro, outubro e novembro) uma tendência decrescente.   

O segundo artigo teve como objetivo principal detectar o início e fim da estação 

chuvosa para cada sub-região homogênea de precipitação do SANEB durante o período de 

1980 a 2015. As regiões pluviometricamente homogêneas foram determinadas por meio do 

método hierárquico aglomerativo de Ward. Posteriormente, utilizou-se de pêntadas para 

identificar o início e o fim chuvoso em cada sub-região. Como resultados: (i) Identificou-se 

cinco sub-regiões de precipitação homogêneas. (ii) A duração média da estação chuvosa para 
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região SANEB é de aproximadamente sete meses, ou seja, de novembro a maio. (iii) Os 

maiores registros ocorrem no mês de março, principalmente na sub-região S1 (Norte do 

SANEB) com total de 336,8 mm. Em contrapartida, setembro é o mês menos chuvoso, em 

média 60,2 mm. (iii) Para as cinco sub-regiões detectou-se diferentes períodos do início e 

fim chuvoso, entretanto, todos de acordo com a distribuição climatológica da região 

(Marengo et al. 2011; Reboita et al. 2010).   

O terceiro artigo mostrou a ideia principal da tese que foi de apresentar as 

características anômalas em escala sinótica das diferenças entre os EPF e EPI causados por 

sistemas atmosféricos, sejam eles: de meso escala (SF), sinótica (ZCAS, VCAN, DOL) ou 

grande escala (ZCIT), no período de 1961 a 2011. Neste sentido, acredita-se que o objetivo 

geral foi alcançado, uma vez que, os padrões sinóticos dos cinco sistemas atmosféricos 

associados aos eventos extremos de precipitação (EPF e EPI), foram retratados. Para 

conseguir separar os sistemas associados aos extremos de maneira objetiva foi criado um 

Modelo Conceitual (MC) levando-se em consideração características, como o total de dias e 

os meses de maior atuação de cada sistema. Desta maneira, o MC captou os diferentes 

sistemas atmosféricos atuantes sobre SANEB, mostrando-se ser um método consistente. A 

exceção se deve no sistema VCAN que foi captado pelo método de Coutinho (2010), por ser 

um método testado e aprovado, mostrando ser um excelente identificador de VCAN tropicais 

(COUTINHO et al. 2010). Posteriormente, campos de composição de anomalia foram 

confeccionados para variáveis meteorológicas nos níveis atmosféricos de 850, 500, 700 e 200 

hPa oriundas do NCEP/NCAR, a fim de se obter as características anômalas em escala 

sinótica dos eventos associados aos diferentes sistemas conforme sua necessidade. A partir 

dos resultados expostos neste artigo foi possível constatar que a evolução das características 

anômalas em mesoescala e escala sinótica, associadas aos diferentes sistemas mostrou-se 

adequada. Principais resultados: (i) No SF para ambos eventos observou-se a presença da 

ZCIT atuando ao norte do SANEB, e a AB injetando fluxo de unidade mais intenso para o 

lado oeste do SANEB. O comportamento da atmosfera nos SF associados aos EPF e EPI 

foram semelhantes ao padrão da ZCAS, sugerindo que essas frentes estariam com processo 

de transformação ao estágio da ZCAS (CUPOLILLO (2008). (ii) As ZCAS, para ambos 

extremos, foram influenciadas pela presença da AB em altos níveis, um cavado quasi-

estacionário sobre a região NEB, e os SF que se deslocam para dentro do continente, estando 
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de acordo com Cupolillo (2008). (iii) O VCAN detectado pelo método de Coutinho (2010), 

foi associado aos dias de EPF e EPI, para que fosse gerado compostos somente nos dias de 

atuação dos mesmos. A configuração apresentada foi a mesma sugerida por Kousky e Gan 

(1981), com formação do tipo clássica para os VCAN que atuam no NEB, associada a 

intensificação da crista da AB em AN com o deslocamento de frentes frias para latitudes 

baixas. Os VCAN associados aos dias de EPF teve deslocamento para dentro do continente 

e os associados aos EPI permaneceram estacionários sobre o norte do SANEB, atingindo 

praticamente todo SANEB. (iv) Para os DOL em ambos extremos, percebeu-se possível 

atuação da ZCIT ao norte do SANEB favorecendo na formação do DOL a leste do SANEB. 

(v) A ZCIT foi observada sua configuração bem definida em baixos níveis, com a presença 

em altos níveis de uma AB a oeste do SANEB, e a leste um cavado do Nordeste, resultado 

de acordo com Souza e Cavalcanti (2009). Este sistema parece ser influenciada pelas 

perturbações vinda do oceano Atlântico Sul, possivelmente pela atuação de DOL. (vi) E por 

fim, constatou-se que independente do sistema associado, os EPI são mais intensos que os 

EPF.  

Sugestões para trabalho futuro: Avaliar a contribuição de cada sistema atmosférico 

na região do SANEB e/ou NEB em cenários climáticos futuro.  
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APENDICE A 

Tabela A.1 Resumo da revisão bibliográfica sobre os sistemas atmosféricos. 

 

 

AUTOR REGIÃO DE ESTUDO OBJETIVO DO ESTUDO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Palharini e Vila (2017) NEB 

Compreender os tipos de nuvens 

presentes no NEB bem como suas 

características. Verificar a freqüência 

com qual elas ocorrem, e o impacto 

sobre as chuvas da região. 

Os resultados mostraram que as nuvens que 

predominam no NEB são nuvens convectivas 

do tipo rasa, responsável por uma acumulação 

significativa da precipitação até o final da 

estação chuvosa. 

Cavalcanti e Raia (2017) 

 

América do Sul 

 

Verificar a habilidade de uma nova 

versão do modelo CPTEC/ INPE 

AGCM em representar o 

comportamento da atmosfera 

associado ao sistema de monção 

sobre a AS. 

Verificaram que a principal característica 

atmosférica de monções, bem como seu início 

e fim foram capturados na simulação climática 

feita pelo modelo. 

Oliveira et al. (2016) NEB 

Analisar a tendência linear de 

precipitação em sub-regiões do NEB, 

concentrando-se em número e 

intensidade dos EPI. 

Os resultados sugerem que as sub-regiões são 

menos influenciadas pelo El Niño e La Niña, e 

áreas secas têm maior variabilidade, com o 

maior número de eventos intensos. 

 

Cavalcanti (2012) América do Sul 

Verificar a influência da 

variabilidade climática para cada 

região da América do Sul que 

ocorreu casos de secas e enchentes. 

Verificou-se que atuação de alguns sistemas 

atmosféricos favoreceu a ocorrências de 

extremos de secas e precipitação. Pode-se citar 

ENOS estar relacionado com as secas na 

Amazônia e Nordeste do Brasil e enchentes no 

Sudeste da América do Sul.  A TSM mensal 

associado a extremos de precipitação da 

Amazônia e NEB. 
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Marengo et al. (2001) 

 

América do Sul 

 

O objetivo do trabalho foi 

documentar a variabilidade 

interanual do início e fim da estação 

chuvosa na bacia amazônica 

brasileira. Foi utilizado dados de 

precipitação, ROL e campo de vento 

em baixos níveis entre 1979 a 1997 

por meio do cálculo das pêntadas. 

Das seis regiões analisadas, foi verificada que 

a região perto da foz da Amazônia seu início 

chuvoso é mais severo no final de dezembro 

com precipitação superior a 10mm.dia-1, até 

meados de maio. 

 América do Sul 

Descrever as características 

climatológicas de 330 CCM 

ocorridas na estação quente austral 

(outubro a maio) na região centro-sul 

da América do Sul (entre as latitudes 

20 e 35 °S) para o período de 1998-

2007. 

Seus resultados estabeleceram que a região 

com maior freqüência e maior concentração de 

CCM coincide bem com a localização de 

precipitação máxima descrito por . Mostraram 

também, que esses sistemas são 

predominantemente noturnos. 

Brabo Alves et al (2017) NEB/SANEB 

Identificar as principais 

características da atmosfera, em dias 

com extremos de precipitação (chuva 

forte: ≥ 50 mm e chuva fraca: ≤ 5 

mm) para o período chuvoso (fev-

mai) de 1974 - 2003. 

Verificaram que quando ocorre precipitação 

mais intensa no norte do NEB os ventos em 

altos níveis sopram de oeste com 

características da propagação de ondas de 

Kelvin; as anomalias de geopotencial em 200 

hPa, mostram ondas similares as ondas de 

Rosby entre os dias -3 e +1 se deslocando do 

pacifico leste para AS e o NEB, com centros de 

baixa e alta pressão indicando convergência e 

divergência de massa. 

Concluiu que Frentes frias é um fator físico 

essencial para instabilizar a atmosfera e 

produzir chuvas mais intensas e homogêneas 

sobre o NEB.  
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Carvalho et al. (2002) 

 
América do Sul 

O objetivo do presente estudo é 

investigar as relações entre as 

ocorrências de eventos extremos de 

precipitação em SP, associadas a 

intensidade e extensão da convecção 

profunda da ZCAS para o Atlântico.  

Detectaram que 65% de todos eventos 

extremos de precipitação ocorreram quando a 

ZCAS estava mais intensa e estendida para o 

oceano Atlântico, em 30% dos casos ao norte 

de SP.  Os outros 35% associados a extremos 

de precipitação com intensa em SP ocorreram 

quando a atividade convectiva na ZCAS foi 

reduzida.  

 

Rodrigres et al. (2012) 

 

América do Sul 

Observar a capacidade e 

sensibilidade do modelo BRAMS 

simular a ocorrência de sistemas 

ZCAS, com a finalidade de observar 

o comportamento do fenômeno e sua 

interação com a escala interanual. 

O modelo conseguiu simular bem a área 

principal de atuação da ZCAS, tanto para o 

caso de El Niño (2009) quanto para o caso de 

La Niña (2010). 

Kousky e Gan (1981)  

 

 

NEB 

 

 

 

Estudaram a formação, o 

deslocamento, a manutenção e a 

climatologia das baixas frias úmidas 

que penetravam o Brasil oriundas do 

Oceano Atlântico. 

Sugeriram que o sistema frontal ao adentrar as 

baixas latitudes advectava ar quente à leste, o 

que 

acarretava à amplificação da crista em altos 

níveis que por sua vez intensificava a 

circulação 

do cavado também à leste, formando-se assim 

os VCAN. 

 

Nunes e Ávila (2017) 

 

América do Sul 

Objetivo deste trabalho é analisar o 

comportamento da tropopausa 

associado a três sistemas em altos 

níveis típicos da América do Sul:  

VCAN do NEB; Alta da Bolívia; 

VCAN extratropical. 

Observaram diferença entre as características 

dos dois VCAN, ficando o VCAN extratropical 

com   fortes movimentos verticais ascendentes 

a leste do aprofundamento da tropopausa e 

subsidentes a oeste.  

O VCAN do NEB apresentou movimentos 

ascendentes relevantes somente no dia 01, e 

sem movimentos subsidentes consideráveis. 
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Santos et al. (2010) 

 

 

NEB 

Avaliar as condições climáticas 

atuais e elaborar alguns cenários 

climáticos, com base em observações 

de superfície 

Os resultados mostraram uma tendencia 

crescente na temperatura media do ar e 

evapotranspiração. O indice de aridez indicou 

aumento, e os indice de umidade e hidrico 

mostraram uma redução o que sugere que no 

NEB principalmente na área do SANEB pode 

se tornar até mesmo uma região árida no futuro.     

Nunes (2017) NEB 

O objetivo deste trabalho é contribuir 

com a literatura sobre os principais 

sistemas sinóticos da troposfera 

superior por meio da comparação das 

características físicas de tais sistemas 

sobre a América do Sul. 

Como esperado para um sistema transiente, o 

VCAN extratropical apresentou um ciclo de 

vida menor que a Alta da Bolívia e o VCAN do 

NEB.  Conclui-se que, apesar deste caso não 

ser tão comum devido ao fato dos três sistemas 

ocorrerem simultaneamente, a análise do ciclo 

de vida dos mesmos, no geral, concorda com a 

literatura.  

 

Costa et al.  (2014) 
NEB 

O objetivo principal é aplicar a teoria 

da máquina térmica na análise de um 

evento de VCAN sobre a região 

NEB, com o intuito de compreender 

o mecanismo termodinâmico de 

manutenção desse sistema. 

O modelo conseguiu capturar bem a 

variabilidade diurna da pressão não-

hidrostática, principalmente no período da 

tarde. 

Coutinho et al. (2010) NEB 

Criar um método objetivo para 

identificar VCAN na região tropical 

sul, bem como sua validação em 

termos de posicionamento, número 

de ocorrência, número de dias com 

atuação, direção de deslocamento e 

região de formação.  

O Método objetivo (MO) conseguiu reproduzir 

satisfa- toriamente algumas das principais 

características como: número de ocorrência, 

número de dias com atuação, posição, direção 

do deslocamento e região de formação, todos 

associados aos vórtices que atuam na região 

Tropical Sul. 

 

 

 

Barbieri et al. (2006) 
NEB 

 

Estudar o início e do fim da estação 

chuvosa do estado Ceará através de 

Verificou-se que a estação chuvosa no estado 

do Ceará ocorre entre os períodos de 06 a 10 de 
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um método pentadal, com dados de 

precipitação da Funceme no período 

de 1981-2005, e posteriormente fazer 

a comparação dos mesmos com datas 

já existentes de início e fim da 

estação chuvosa no estado. 

janeiro (pêntadas 02) e 21 a 25 de maio 

(pêntada 29), tendo uma duração de 26 

pêntadas (130 dias). 

Alexander et al., (2006) 

 

Globo 

 

 

utilizar varios indices para cada 

variavel (temperatura e 

precipitação), no intuito de verificar 

as mudanças ocorridas no clima 

global. 

Eles verificaram uma mudança extrema de 

temperatura e precipitação. Favorecendo na 

ocorrência anual de noites mais quentes e uma 

diminuição nas noites mais frias.  

Alvares et al (2013) 
 

NEB 

Utilizaram dados climatológicos de 

temperatura e precipitação de 2.950 

estações meteorológicas para 

elaborar a nova classificação de 

koppen. 

Constatou que as maiores temperaturas 

ocorrem nas mesmas regiões em que ocorrem 

maiores precipitações. 

Collins et al (2009) 
 

América do Sul 

Estudar a variabilidade da 

temperatura sobre a América do Sul. 

Os resultados indicaram que o Nordeste do 

Brasil e parte central do Brasil tiveram um 

aquecimento no decorrer dos últimos anos 

analisados, associados à variabilidade natural e 

antropogênica. 

Genz e Tanajura (2013) 
 

América do Sul 

Estudar a variabilidade climática e 

suas tendências na costa das Baleias, 

Nordeste do Brasil, para verificar se 

existe uma ligação entre a 

variabilidade local e em grande 

escala 

Foi observado um aumento global na 

temperatura de 1.28°C. 

Lima et al (2010) América do Sul 

Caracterizar os padrões sinóticos na 

troposfera media e inferior do 

sudeste do Brasil, associados a 

eventos extremos.  

Os sistemas que influenciam na precipitação 

intensa dessa região são as Frentes Frias (53%) 

e Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(47%). 

Damiao et al. (2000) NEB 
Analisar as condições atmosféricas 

sobre o Nordeste Brasileiro, nos 

No período chuvoso o cavado do Nordeste se 

encontra sobre o oceano Atlântico e a AB mais 
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meses que antecedem aos janeiros 

secos e chuvosos. 

ao norte, já nos janeiros secos o vórtice 

ciclônico em altos níveis atua sobre a costa do 

Nordeste e AB se situa ao sul de 20°S. 

Neves et al. (2016) NEB 

Fazer um estudo de caso de um DOL 

que atingiu o litoral do NEB, no dia 

13 de junho de 2014, afetando, 

principalmente, os estados do Rio 

Grande do Norte e do Ceará. 

Os principais resultados verificaram que O 

DOL aparenta se manifestar próximo à costa 

do NEB como uma extensão da atividade 

convectiva presente na ZCIT. Também 

identificaram que A intensificação do DOL 

poderia estar associada aos valores elevados da 

TSM próximo à costa do NEB. 

Santos et al. (2012) NEB 

O objetivo é investigar as condições 

atmosféricas e caracterizar os 

impactos sofridos pela cidade de 

Salvador no dia 12 de junho de 2006. 

Verificaram que a chuva forte foi causada por 

convecção profunda cujo desenvolvimento foi 

favorecido por um DOL que atingiu a costa 

leste do Nordeste. 

Coutinho e Fisch (2007) NEB 

Determinar uma climatologia da 

ocorrência de DOL na região do 

CLA, através da mudança do sinal da 

componente meridional do vento 

observado pelas radiossondagens. 

Em 85-90% do total dos eventos, a maior 

freqüência ocorreu entre 3-6 dias. Esse método 

ainda revelou 64 eventos na camada de 850-

700 hPa, 96 casos em 700-500 hPa e 100 

eventos na camada de 850-500 hPa, sendo que 

todos apresentaram Anomalias positivas da 

umidade específica, além de nebulosidade 

sobre a região de Alcântara. 

Andrade et al. (2012) América do Sul 

Comparar a frequência de sistemas 

frontais sobre o sudeste da América 

do Sul, em 

simulações climáticas do clima 

presente e futuro, com a finalidade de 

investigar o comportamento destes 

sistemas no clima futuro. 

A frequência mensal de sistemas frontais para 

o período de maio a setembro é superestimada 

pelos dois modelos, porém melhor simulada 

pelo modelo GFDL.  O modelo Hadley indica 

frequências muito acima do observado, 

superando a simulação do GFDL. 
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Barbosa e Correia (2005) NEB 

Avaliar a natureza de sistemas 

convectivos intensos detectados na 

região de alcance do radar de 

Petrolina-PE, considerando aspectos 

de grande e Mesoescala. 

A convecção profunda e sistemas convectivos 

intensos foram detectados independentes da 

condição termodinâmica.   

O aquecimento radiativo representa um fator 

importante no processo de formação e 

intensificação dos SCM analisados. Entretanto, 

os mecanismos dinâmicos parecem ser 

responsáveis pela manutenção destes sistemas 

Carvalho e Oyama (2013) Globo 

Realizar um estudo observacional 

climatológico das anomalias da 

posição, largura e precipitação média 

(intensidade) da ZCIT - PLPMZ 

sobre a região central do Oceano 

Atlântico. 

A largura e a intensidade da ZCIT tendem a 

diminuir ao atingir as suas posições mais 

austrais (fevereiro, março e abril). 

Coelho et al. (2015) América do Sul 

Contribuir para avançar a 

compreensão das causas da seca de 

2014 sobre a região sudeste do Brasil. 

A circulação anticiclônica anômala sobre o 

Atlântico se estende sobre a região sudeste do 

Brasil e transporta o ar mais seco do que o 

normal do Atlântico para esta região e um ar 

mais úmido do que o normal da Amazônia em 

direção ao sul do Brasil. 

Nietro-ferreira et al. 2011b América do Sul 

Compararam-se os compósitos de 

frentes frias que ocorreram antes e 

durante o início da monção na região 

da ZCAS para analisar o papel das 

frentes frias no início da SAMS.  

Este estudo mostra que o início abrupto da 

monção na ZCAS é devido a uma mudança 

abrupta na estrutura e propagação de sistemas 

frontais à medida que passam pela América do 

Sul com frentes frias tornando-se 

repentinamente estacionárias ao longo da costa 

sudeste do Brasil e organizando uma banda de 

convecção que se estende do Oceano Atlântico 

até a bacia amazônica. 
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Moscati e Gan (2007) NEB 

Destacar as características da 

precipitação e do vento em 850 hPa 

no interior do SANEB durante a 

estação chuvosa e examinar a relação 

entre esses parâmetros. 

 

Foi verificado que na área A1, a estação 

chuvosa é de dezembro a abril, enquanto em 

A2 é de novembro a março.  O mês mais 

chuvoso em A1 é março e o mais seco em 

setembro.  Em A2, o mês mais chuvoso é 

dezembro e o mais seco é agosto. 

Brito et al. (2017) SANEB 

Avaliar quantitativa dos eventos de 

seca ocorreu durante 1981-2016 no 

SNEB, com ênfase em última seca 

intensa de 2011 a 2016. 

 

Em geral, nos primeiros 20 anos do período 

avaliado (1981-2001), poucas regiões foram 

afetadas por eventos de seca durante mais de 

50 meses. Isto significa que, nos primeiros 20 

anos, em poucas regiões, a seca persistiu por 

mais de 4 anos. 

Oliveira et al. (2014) NEB 
Identificar tendências nos eventos 

extremos de precipitação. 

Notaram tendência positiva de intensidade e 

tendência negativa do número de EPI. 
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