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RESUMO

A presente pesquisa buscou conhecer a frequência de eventos de chuva extrema,
associados a sistemas atmosféricos de escala sinótica e escala local, atuantes sobre o
estado do Ceará, no período de 2000 a 2010. Neste período, observou-se que os anos de
2004 e 2009 foram os anos com maior número de casos de chuvas extremas no Ceará. A
análise sinótica, mostrou que os principais sistemas meteorológicos que atuaram no
Ceará foram a ZCIT, LI, CCMs, CV e VCANs. Neste período, observou-se que mesmo
em condições desfavoráveis do Oceano Atlântico (dipolo positivo) a ZCIT oscilou entre
o Equador e o norte do NEB, favorecendo a formação dos sistemas LI e CCMs sobre o
Ceará.
Os postos pluviométricos com maiores limiares de chuva muito forte, para o período de
janeiro a dezembro de 2000 a 2010, foram observados nas regiões do Litoral Norte
(Posto de Cruz), região Jaguaribana (posto de Fortim), Região do Sertão
Central/Inhamuns (posto de Tarrafas) e Cariri (posto de Granjeiro). Entre os meses do
período chuvoso de 2000 a 2010, constatou-se que os postos pluviométricos mais
atingidos por eventos de chuva extrema estão localizados nas regiões do Sertão
Central/Inhamuns, Litoral Norte, Cariri, Jaguaribana e Ibiapaba. O período chuvoso do
ano de 2009, foi o mais atingido por eventos de chuva muito forte, com 40 eventos no
Litoral Norte, 48 no Litoral do Pecém, 41 na Ibiapaba, 38 na região Jaguaribana e 46 no
Sertão Central/Inhamun
A metodologia baseou-se em classificação de limiares para determinação da intensidade
da chuva diária, bem como a classificação de intensidade e frequência de eventos de
chuva extrema e identificação dos sistemas atmosféricos associados a esses eventos. O
estado do Ceará, em todos os anos dentro do período estudado foi atingido por eventos
de chuva extrema, independente do período da chuva ser chuvoso, muito chuvoso ou
seco. Esses eventos estão associados a dinâmica do clima, mas por outro lado, a
precariedade das condições socioeconômicas, o elevado grau de degradação dos
sistemas amplificando a vulnerabilidade natural, o uso pela população dos espaços
naturais mais vulneráveis desprovidos de meios para enfrentar as manifestações
negativas dos eventos de chuva extrema, contribuem para intensificar as consequências
das atuações dos eventos extremos.
Palavras-Chave: Chuva Extrema, Desastres Naturais, Vulnerabilidade e Sistemas
Atmosféricos.
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ABSTRACT
This research aimed to discover the frequency of extreme rainfall events, associated
with synoptic scale weather systems and local scale acting on the state of Ceará, in the
period 2000 to 2010 this period, it was observed that the years 2004 and 2009 was the
year with the highest number of cases of extreme rainfall in Ceará. The synoptic
analysis showed that the main weather systems that acted in Ceará were the ITCZ, LI,
MCCs, CV and VCANs. In this period, it was observed that even in unfavorable
conditions of the Atlantic Ocean (positive dipole) the ITCZ oscillated between Ecuador
and northern NEB, favoring the formation of LI systems and MCCs on Ceará. The rain
gauge stations with higher thresholds of heavy rain for the period January to December
2000 to 2010, were observed in the regions of the North Coast (Tour Cross),
Jaguaribana region (post Fortescue), Central Region Hinterland/Inhamuns (post
Tarrafas) and Cariri (post Granjeiro). Between the months of the rainy season from
2000 to 2010, it was found that the rainfall stations most affected by heavy rainfall
events are located in the regions of Central Hinterland/Inhamuns, North Coast, Cariri
Jaguaribana and Ibiapaba. The rainy season of 2009, was the hardest hit by heavy rain
events, with 40 events in the North Coast, 48 in the Coast of Pecém, in Ibiapaba 41, 38
and 46 in Jaguaribana region in Central Hinterland/Inhamun. The methodology was
based on classification thresholds to determine the rainfall intensity as well as the
classification of intensity and frequency of extreme rainfall events and identification of
weather systems associated with these events. The state of Ceará, in every year over the
study period was hit by heavy rainfall events, regardless of the rainy season be rainy,
very rainy or dry. These events are linked to climate dynamics, but on the other hand,
poor socioeconomic conditions, the degree of degradation of natural systems amplifying
the vulnerability, the use by the population of vulnerable natural areas devoid of means
to cope with the negative manifestations of heavy rainfall events, contribute to enhance
the performances of the consequences of extreme events.
Keywords: Extreme Rain, Natural Disasters, Vulnerability and Atmospheric Systems.

10

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Localização da área de estudo: Estado do Ceará ........................................... 29!
Figura 2 - Exemplo dos modelos com domínios global e regional. ............................... 44!
Figura 3 - Fases dos desastres e ações necessárias. ...................................................... 51!
Figura 4 - Classificação de Desastres Naturais quanto a Natureza. ............................... 54!
Figura 5 - Percentual de ocorrência de desastres naturais no mundo em 2011. ............. 55!
Figura 6 - Percentual de vítimas originadas por desastres naturais no mundo em 2011. 55!
Figura 7 - Desastres Naturais no Brasil. ......................................................................... 56!
Figura 8 - Inundação na cidade de Lavras da Mangabeira em abril de 2008 ................. 58!
Figura 9 Fotos de eventos de chuva na Capital do Ceará em maio de 2009 .................. 58!
Figura 10 -Fotos do evento de chuva de janeiro de 2011, na cidade do Crato ............... 59!
Figura 11 - Foto da chuva ocorrida em Fortaleza no dia 17 de janeiro de 2012. ........... 60!
Figura 12 - Relação entre ameaça, vulnerabilidade e risco. ........................................... 69!
Figura 13 – Esquema de elevação do nível de um rio, provocada pelas chuvas. ........... 73!
Figura 14 – Inundação em Fortaleza, na Avenida Heráclito Graça, no dia 12 de fevereiro
de 2011. .......................................................................................................................... 73!
Figura 15 - (a) Alagamento no terminal da Lagoa em Fortaleza no dia 22/05/2012 e (b)
Alagamento no bairro castelão em Fortaleza no dia 22/05/2012. .................................. 75!
Figura 16 - Imagem global do satélite Meteosat 5 no canal infravermelho do dia
04/04/03 das 09:00 horas UTC onde observa-se a banda de nebulosidade associada a
ZCIT sobre o Oceano Atlântico Equatorial. ................................................................... 76!
Figura 17 – Modelo de circulação meridional da atmosfera mostrando os ventos à
superfície e as áreas de alta (A) e baixa (B) pressão. ..................................................... 77!
Figura 18 - Anomalia da Temperatura da Superfície do Mar no Oceano Atlântico
Equatorial. (a) TSM com dipolo negativo durante o mês de janeiro de 2009, (b) TSM
dipolo positivo durante o mês de abril de 2009. ............................................................. 78!
Figura 19 - Esquema do padrão oceânico e atmosférico sobre a bacia do Oceano
Atlântico, favorável à ocorrência de anos chuvosos e anos secos, (a) dipolo negativo (b)
dipolo positivo. ............................................................................................................... 79!
Figura 20 – Esquema da formação de um VCAN em altos níveis, 200 hPa sobre o
Oceano Atlântico Sul. (C) Núcleo do VCAN, (A) sistema alta da bolívia, linha tracejada
é um cavado e a linha cheia com triângulos a frente fria. (a, b, c) formação de um
VCAN em altos níveis. ................................................................................................... 80!

11

Figura 21 – Formação de um VCAN sobre a Região Nordeste do Brasil no dia 04 de
janeiro de 2006. (a) linha de corrente em 200 hPa, ambas para o dia 04 de janeiro de
2006, (b) imagem do satélite GOES -12, no canal infravermelho. ................................ 81!
Figura 22 – Esquema de uma frente fria do tipo catafrente............................................ 83!
Figura 23 – Esquema de uma frente fria do tipo anafrente. ........................................... 84!
Figura 24 – Esquema de uma frente quente. .................................................................. 85!
Figura 25 – Esquema de uma frente oclusa quente e uma frente oclusa fria, (a) frente
oclusa quente, (b) frente oclusa fria................................................................................ 86!
Figura 26 – Esquema indicando a posição de uma frente fria sobre o NEB. ................. 86!
Figura 27 – Imagem do satélite GOES-12, do dia 19 de outubro de 2011, às 08h. ....... 87!
Figura 28 – Esquema da seção transversal de uma Linha de Instabilidade Tropical. .... 88!
Figura 29 – Imagem do satélite EUMETSAT-9, composição colorida, do dia
23/03/2012, 16:00h ......................................................................................................... 90!
Figura 30 - Imagem, no visível, NOAA-14, 19/01/2007, 08:35 h local, mostrando linhas
de nuvens associadas à brisas terrestres. Fortaleza aparece como uma pequena cruz. .. 91!
Figura 31 - A imagem do satélite EUMETSAT-9, composição colorida, do dia
27/03/2012, 09:00 h mostra um complexo convectico de mesoescala sobre a cidade de
Fortaleza – CE. ............................................................................................................... 93!
Figura 32 – Esboço de uma onda de leste sobre o Oceano Atlântico Norte, com
indicação das isóbaras (mb). ........................................................................................... 95!
Figura 33 – Imagens do satélite GOES 12 realçadas do canal infravermelho, (a) dia
17/06/2010 às 08 Z (b) dia 17/06/2010 às 14Z (c) dia 18/06/2010 às 03Z (d) dia
18/06/2010 às 08Z. ......................................................................................................... 97!
Figura 34 – Secção vertical da atmosfera próximo à costa mostrando os efeitos de
brisas, (a) brisa marítima e (b) brisa terrestre. As linhas horizontais representam as
isóbaras esquemáticas e as setas à direção do vento. ..................................................... 99!
Figura 35 - Localização das quatro regiões do Nino na bacia do Oceano Pacífico. .... 100!
Figura 36 - Efeitos Globais do Fenômeno El Niño, (a) estação do verão e (b) estação do
inverno. ......................................................................................................................... 102!
Figura 37 - Efeitos Globais do Fenômeno La Niña, (a) estação do verão e (b) estação do
inverno. ......................................................................................................................... 103!
Figura 38 - Climatologia da Precipitação para o estado do Ceará................................ 104!
Figura 39 – (a) Mapas Modelo Digital de Elevação – MDE e (b) Hipsometria do estado
do Ceará. ....................................................................................................................... 106!

12

Figura 40 - Atuação dos sistemas atmosféricos AB e VCAN em altos níveis (200hpa),
(a) dia 04/01/2000, (b) imagem do satélite Goes das 12:00 hs local do dia 04/01/2000,
(c) dia 06/01/2000 e (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 06/01/2000.
...................................................................................................................................... 145!
Figura 41 - (a) atuação da ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hpa) no dia
24/02/2000, (b) imagem do satélite Goes das 12:00 hs local do dia 24/02/2000, (c)
atuação dos sistemas atmosféricos AB e VCAN em altos níveis da atmosfera (200hpa)
no dia 07/02/2000 e (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 07/02/2000.
...................................................................................................................................... 146!
Figura 42 – Atuação dos sistemas atmosféricos: (a) ZCIT em baixos níveis da atmosfera
(925 hpa) no dia 29/03/2000, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
29/03/2000 (c) CV em altos níveis da atmosfera (200hpa) no dia 03/03/2000 e (d)
imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 03/03/2000. .................................. 147!
Figura 43 – Atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925
hpa) (a) no dia 14/04/2000, (b) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia
14/04/2000, (c) no dia 22/04/2000 e (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do
dia 22/04/2000. ............................................................................................................. 148!
Figura 44 – Atuação do sistema atmosférico VCAN em altos níveis da atmosfera (200
hpa) (a) posicionamento favorável as chuvas no Ceará no dia 12/01/2001, (b) imagem
do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 12/01/2001, (c) posicionamento favorável a
formação de nuvens de chuva no Ceará no dia 04/01/2001 e (d) imagem do satélite
Goes das 15:00 hs local do dia 04/01/2001. ................................................................. 151!
Figura 45 – (a) atuação do sistema atmosférico VCAN em altos níveis da atmosfera
(200 hpa) sobre o litoral leste do NEB no dia 03/02/2001, (b) imagem do satélite Goes
das 15:00 hs local do dia 03/02/2001 e (c) ZCIT atuando em baixos níveis da atmosfera
(925 hPa) sobre o norte do NEB no dia 11/02/2001..................................................... 152!
Figura 46 – (a) atuação dos sistemas atmosféricos CV e AB em altos níveis da
atmosfera (200 hpa) sobre o ......................................................................................... 153!
Figura 47 – (a) atuação dos sistemas atmosféricos CV e AB em altos níveis da
atmosfera (200 hpa) sobre o ......................................................................................... 154!
Figura 48 – (a) atuação dos sistemas atmosféricos CV e AB em altos níveis da
atmosfera (200 hpa) sobre o Oceano Atlântico com a sua borda sobre o NEB no dia
09/01/2002, (b) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia 09/01/2002, (c) ZCIT
atuando em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) sobre o NEB no dia 14/01/2002, (d)

13

imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 14/01/2002. .................................. 156!
Figura 49 – (a) atuação dos sistemas atmosféricos AB e VCAN em altos níveis da
atmosfera (200 hpa) sobre o leste do NEB no dia 10/02/2002, (b) imagem do satélite
Goes das 15:00 hs local do dia 10/02/2002, (c) AB e um CV em altos níveis da
atmosfera (200 hpa) atuando sobre o leste NEB com seu centro sobre parte do Ceará no
dia 18/02/2002 e (d) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia 18/02/2002. 157!
Figura 50 – (a) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera
(925 hpa) sobre NEB no dia 17/03/2002, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local
do dia 17/03/2002, (c) AB e um CV atuando sobre o leste NEB no dia 24/03/2002, (d)
imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 24/03/2002. .................................. 159!
Figura 51 – (a) e (c) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da
atmosfera (925 hpa) sobre o NEB nos dias 03/04/2002 e 10/04/2002, (b) imagem do
satélite Goes das 15:00 hs local do dia 03/04/2002, (d) imagem do satélite Goes das
12:00 hs local do dia 10/04/2002. ................................................................................. 160!
Figura 52 – (a) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera
(925 hpa) sobre NEB no dia 02/05/2002, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local
do dia 02/05/2002, (c) o sistema ZCIT mais ao norte do NEB no dia 14/05/2002, (d)
imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 14/05/2002. .................................. 161!
Figura 53 – (a) e (c) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da
atmosfera (925 hpa) sobre o NEB nos dias 20/01/2003 e 23/01/2003, (b) imagem do
satélite Goes das 15:00 hs local do dia 20/01/2003, (d) imagem do satélite Goes das
15:00 hs local do dia 23/01/2003. ................................................................................. 164!
Figura 54 – (a) atuação de um VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) sobre o
litoral do estado da Bahia, favorecendo as chuvas no Ceará no dia 21/02/2003, (b)
imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 21/02/2003, (c) atuação do sistema
atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) sobre o NEB no dia
24/02/2003, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 24/02/2003. ........ 165!
Figura 55 – (a) atuação da AB e de um CV em altos níveis da atmosfera (200 hPa) sobre
o litoral leste do NEB no dia 12/03/2003, (b) imagem do satélite Goes das 06:00 hs
local do dia 12/03/2003, (c) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da
atmosfera (925 hpa) sobre o NEB no dia 24/03/2003, (d) imagem do satélite Goes das
18:00 hs local do dia 24/03/2003. ................................................................................. 166!
Figura 56 – (a) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera
(925 hPa) sobre o norte do NEB no dia 28/01/2004 e (b) atuação da AB e de um CV em

14

altos níveis da atmosfera (200 hPa) sobre o Oceano Atlântico e litoral leste do NEB no
dia 28/01/2004, (c) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 28/01/2004. .. 169!
Figura 57 – (a) mostra a ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando no
norte do NEB no dia

06/02/2004 e (b) em altos níveis da atmosfera (200 hPa) a

AB juntamente com um CV sobre o Oceano Atlântico e litoral leste do NEB no dia
06/02/2004, (c) imagem do satélite Goes das 03:00 hs local do dia 06/02/2004. ........ 171!
Figura 58 – (a) mostra a ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando no
norte do NEB no dia 16/03/2004, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia
16/03/2004, (c) em altos níveis da atmosfera (200 hPa) a AB juntamente com um CV
sobre o Oceano Atlântico e litoral leste do NEB no dia 13/03/2004, (d) imagem do
satélite Goes das 18:00 hs local do dia 13/03/2004. ..................................................... 172!
Figura 59 – (a) mostra a ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando com
seu eixo sobre o norte do NEB no dia 16/04/2004, (b) imagem do satélite Goes das
18:00 hs local do dia 16/04/2004, (c) em altos níveis da atmosfera (200 hPa) a AB
juntamente com um CV sobre o Oceano Atlântico e litoral leste do NEB no dia
28/04/2004, (d) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia 28/04/2004. ........ 173!
Figura 60 – (a) mostra a ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando com
seu eixo principal sobre o Estado do Pará no dia 05/05/2004, (b) imagem do satélite
Goes das 18:00 hs local do dia 05/05/2004, (c) em baixos níveis da atmosfera (925 hPa)
a mostra uma FF sobre o Oceano Atlântico próximo do litoral do estado Bahia no dia
16/05/2004, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 16/05/2004. ........ 175!
Figura 61 – (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200hPa) atuando no
litoral leste do NEB no dia 18/01/2005, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local
do dia 18/01/2005, (c) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200hPa) com seu
centro sobre parte do NEB, inibindo a formação de nuvens de chuva no dia 21/01/2005,
(d) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia 21/01/2005. ............................ 177!
Figura 62 – (a) ZCIT atuando sobre o norte do NEB no dia 16/02/2005 e (b) um CV em
altos níveis da atmosfera (200hPa) com seu centro sobre o Ceará, inibindo a formação
de nuvens de chuva no dia 26/02/2005. ........................................................................ 178!
Figura 63 – (a) um CV em altos níveis da atmosfera (200hPa) sobre o litoral leste do
NEB no dia 20/03/2005, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
20/03/2005, (c) ZCIT atuando sobre o norte do NEB no dia 24/03/2005, (d) imagem do
satélite Goes das 15:00 hs local do dia 24/03/2005. ..................................................... 179!
Figura 64 – (a) um CV em altos níveis da atmosfera (200hPa) sobre com seu centro

15

sobre o parte do NEB no dia 11/04/2005, (b) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local
do dia 11/04/2005, (c) uma FF atuando sobre o Oceano Atlântico próximo ao litoral do
estado da Bahia no dia 27/04/2005, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do
dia 27/04/2005. ............................................................................................................. 180!
Figura 65 – (a) uma FF atuando sobre o Oceano Atlântico próximo ao litoral do estado
de Pernambuco no dia 03/05/2005, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do
dia 03/05/2005, (c) um CV em altos níveis da atmosfera (200hPa) com sua borda sobre
o NEB no dia 07/05/2005, (d) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia
07/05/2005. ................................................................................................................... 182!
Figura 66 – (a) um CV em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro sobre
Oceano Atlântico próximo ao litoral leste do NEB favorecendo as chuvas no Ceará no
dia 01/01/2006, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 01/01/2006, (c)
um CV em altos níveis da atmosfera (200hPa) com seu centro sobre o NEB, posição
desfavorável as chuvas no Ceará no dia 23/01/2006, (d) imagem do satélite Goes das
06:00 hs local do dia 23/01/2006. ................................................................................. 184!
Figura 67 – (a) a ZCIT atuando sobre o Ceará no dia 14/02/2006, (b) imagem do satélite
Goes das 03:00 hs local do dia 14/02/2006, (c) um VCAN em altos níveis da atmosfera
(200hPa) com seu centro sobre o Ceará, posição desfavorável as chuvas no Ceará no dia
09/02/2006, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 09/02/2006. ........ 185!
Figura 68 – (a) a ZCIT atuando sobre o Ceará no dia 01/03/2006, (b) imagem do satélite
Goes das 15:00 hs local do dia 01/03/2006, (c) um CV em altos níveis da atmosfera
(200hPa) com seu centro sobre o Ceará, desfavorecendo as chuvas no Ceará no dia
17/03/2006, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 17/03/2006. ........ 187!
Figura 69 – (a) a ZCIT atuando sobre o norte do NEB, favorecendo a formação de LI e
CCMs sobre o Ceará no dia 02/04/2006, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local
do dia 02/04/2006, (c) a AB e um CV em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu
centro sobre o Oceano Atlântico favorecendo as chuvas no Ceará no dia 16/04/2006, (d)
imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 16/04/2006. .................................. 188!
Figura 70 – (a) e (c) a ZCIT atuando sobre o norte do NEB favorecendo a formação de
LI e CCMs sobre o Ceará nos dias 05 e 13/05/2006, (b) imagem do satélite Goes das
18:00 hs local do dia 05/05/2006, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
13/05/2006. ................................................................................................................... 189!
Figura 71 - (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200hPa) com seu centro
entre o Oceano Atlântico e o litoral leste do NEB favorecendo as chuvas no Ceará no

16

dia 01/01/2007, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 01/01/2007, (c)
AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200hPa) com seu centro sobre o Ceará,
desfavorecendo as chuvas no Ceará no dia 21/01/2007, (d) imagem do satélite Goes das
15:00 hs local do dia 21/01/2007. ................................................................................. 191!
Figura 72 – (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200hPa) com seu centro
entre o Oceano Atlântico e o litoral leste do NEB favorecendo as chuvas no Ceará no
dia 08/02/2007, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 08/02/2007, (c)
ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) com sua borda sobre o Ceará no dia
20/02/2007, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 20/02/2007. ........ 193!
Figura 73 - (a) e (c) VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) atuando sobre o
NEB favorecendo as chuvas no Ceará nos dias 02 e 23/03/2007, (b) imagem do satélite
Goes das 18:00 hs local do dia 02/03/2007, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs
local do dia 02/03/2007. ............................................................................................... 194!
Figura 74 – (a) ZCIT atuando sobre o Ceará no dia 18/04/2007, (b) imagem do satélite
Goes das 03:00 hs local do dia 18/04/2007, (c) AB e um CV em altos níveis da
atmosfera (200 hPa) sobre o NEB no dia 25/04/2007, (d) imagem do satélite Goes das
18:00 hs local do dia 25/04/2007. ................................................................................. 195!
Figura 75 - (a) e (c) ZCIT atuando na região do Equador, desfavorecendo as chuvas no
norte do NEB nos dias 13 e 20/05/2007, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local
do dia 13/05/2007, (d) imagem do satélite Goes das 09:00 hs local do dia 20/05/2007.
...................................................................................................................................... 196!
Figura 76 - (a) ZCIT atuando em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o
norte do NEB no dia 24/01/2008, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
24/01/2008, (c) AB e CV em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro sobre
o Oceano Atlântico próximo ao litoral leste do NEB no dia 28/01/2008, (d) imagem do
satélite Goes das 03:00 hs local do dia 28/01/2008. ..................................................... 198!
Figura 77 - (a) AB e VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) no dia 02/02/2008,
(b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 02/02/2008, (c) AB e VCAN em
altos níveis da atmosfera (200 hPa) posição desfavorável as chuvas no Ceará no dia
07/02/2008, (d) imagem do satélite Goes das 12:00 hs local do dia 07/02/2008. ........ 200!
Figura 78 - (a) e (c) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o
Ceará nos dias 12 e 26/03/2008, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
12/03/2008, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 26/03/2008. ........ 201!
Figura 79 - (a) e (c) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o

17

NEB nos dias 05 e 14/04/2008, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia
05/04/2008, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 14/04/2008. ........ 202!
Figura 80 - (a) AB e VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro
sobre o Oceano Atlântico no dia 02/05/2008, (b) imagem do satélite Goes das 03:00 hs
local do dia 02/05/2008, (c) ZCIT atuando sobre o norte do NEB no dia 05/05/2008, (d)
imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 05/05/2008. .................................. 204!
Figura 81 - (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro
sobre o Ceará no dia 09/01/2009, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia
09/01/2009, (c) a ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o norte
do NEB no dia 22/01/2009, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia
22/01/2009. ................................................................................................................... 206!
Figura 82 - (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro
entre o Oceano Atlântico e o litoral leste do NEB no dia 17/02/2009, (b) imagem do
satélite Goes das 18:00 hs local do dia 17/02/2009, (c) a ZCIT em baixos níveis da
atmosfera (925 hPa) atuando sobre o norte do NEB no dia 23/02/2009, (d) imagem do
satélite Goes das 15:00 hs local do dia 23/02/2009. ..................................................... 207!
Figura 83 - (a) e (b) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o
NEB nos dias 04 e 17/03/2009, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
04/03/2009, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 17/03/2009. ........ 208!
Figura 84 - (a) e (c) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o
NEB nos dias 04 e 10/04/2009, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
04/04/2009, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 10/04/2009. ........ 210!
Figura 85 - (a) e (c) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o
NEB nos dias 08 e 11/03/2009, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
08/05/2009, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 11/05/2009. ........ 211!
Figura 86 - (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro
sobre o Oceano Atlântico no dia 01/01/2010, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs
local do dia 01/01/2010, (c) a ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando
sobre o norte do NEB no dia 03/01/2010, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs
local do dia 03/01/2010. ............................................................................................... 213!
Figura 87 - (a) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o norte do
NEB no dia 09/02/2010, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
09/02/2010, (c) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro
entre o Oceano Atlântico e o litoral leste do NEB no dia 02/02/2008, (d) imagem do

18

satélite Goes das 15:00 hs local do dia 02/02/2010. ..................................................... 214!
Figura 88 - (a) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o NEB no
dia 21/03/2010, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 21/03/2010, (c)
AB e um CV em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro sobre o litoral leste
do NEB e sua borda sobre o norte do NEB no dia 28/03/2010, (d) imagem do satélite
Goes das 18:00 hs local do dia 28/03/2010. ................................................................. 215!
Figura 89 - (a) e (c) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o
norte do NEB nos dias 03 e 09/04/2010, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local
do dia 03/04/2010, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 09/04/2010.
...................................................................................................................................... 216!
Figura 90 - Mapas da distribuição temporal e espacial das chuva ocorridas em janeiro de
2004. ............................................................................................................................. 221!
Figura 91 – Estimativa da posição média da ZCIT, em JANEIRO/2004, a partir da
localização dos mínimos valores de ROL ao longo do Oceano Atlântico Equatorial. A
linha preta é indicativa da posição média climatológica da ZCIT neste mês. .............. 222!
Figura 92 (a) Linha de corrente em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) indicam a
ZCIT atuando no norte do NEB e (b) Linha de corrente em altos níveis da atmosfera
(200 hPa) mostra um cavado com seu centro sobre o Oceano Atlântico. .................... 223!
Figura 93 – (a) e (b) Campo de umidade especifica (g/Kg)em 925 hPa e 850 hPa
respectivamente. ........................................................................................................... 223!
Figura 94 – (a), (b) e (b) Campo ômega (hpa/s) em 925 hPa, 850 hPa e 200 hPa
respectivamente. ........................................................................................................... 224!
Figura 95 – (a), (b) e (b) Campo de divergência (10-5S-1) em 925 hPa, 850 hPa e 200
hPa respectivamente. .................................................................................................... 226!
Figura 96 – Imagem do satélite GOES 12 do dia 27/01/2004 às 20:15h. Observa-se a
atuação da ZCIT e CCMs em baixos níveis da atmosfera e em altos níveis da atmosfera
a atuação de um cavado com seu centro entre o Oceano e o estado da Bahia. ............ 227!
Figura 97 - Campo de ROL (W/m2) no dia 27/01/2004. ............................................. 228!
Figura 98 – Previsão de chuva extrema (mm), simulada pelo modelo RAMS, para o dia
27/01/2004. ................................................................................................................... 229!
Figura 99 - Chuva (mm) observada no estado do Ceará, no dia 27/01/2004. .............. 229!

!

19

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -Classificação dos Desastres quanto ao nível de intensidade. ......................... 50!
Tabela 2 - Definições de conceito de risco. .................................................................... 63!
Tabela 3 - Tipos de vulnerabilidades aplicadas a análise de riscos ambientais. ............ 68!
Tabela 4 - Classificação de evento de chuva extrema diária em 24 horas (Posto Granja).
...................................................................................................................................... 116!
Tabela 5 - Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas, para o quantil
superior Q (0,95) a partir de 60 mm. ............................................................................ 118!
Tabela 6 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da
região do Maciço de Baturité........................................................................................ 121!
Tabela 7 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da região do Maciço de Baturité. ......................................................... 122!
Tabela 8 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da
região do Litoral de Fortaleza. ...................................................................................... 123!
Tabela 9 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da região do Litoral de Fortaleza. ........................................................ 124!
Tabela 10 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos
da região do Litoral Norte. ........................................................................................... 126!
Tabela 11 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da região do Litoral Norte. .................................................................. 127!
Tabela 12 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos
da região da Ibiapaba. ................................................................................................... 128!
Tabela 13 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da região da Ibiapaba. .......................................................................... 129!
Tabela 14 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos
da região Jaguaribana. .................................................................................................. 131!
Tabela 15 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da região Jaguaribana. ......................................................................... 132!
Tabela 16 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos
da região do Cariri. ....................................................................................................... 135!
Tabela 17 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da região do Cariri. .............................................................................. 136!

20

Tabela 18 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos
da região do Litoral do Pecém. ..................................................................................... 138!
Tabela 19 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da região do Litoral do Pecém. ............................................................ 139!
Tabela 20 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos
da região do Sertão Central/Inhamuns.......................................................................... 141!
Tabela 21 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da região do Sertão Central/Inhamuns................................................. 142!
Tabela 22 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará
no período de janeiro a maio de 2000........................................................................... 149!
Tabela 23 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará
no período de janeiro a maio de 2001........................................................................... 155!
Tabela 24 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará
no período de janeiro a maio de 2002........................................................................... 162!
Tabela 25 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará
no período de janeiro a maio de 2003........................................................................... 168!
Tabela 26 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará
no período de janeiro a maio de 2004........................................................................... 176!
Tabela 27 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará
no período de janeiro a maio de 2005........................................................................... 183!
Tabela 28 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará
no período de janeiro a maio de 2006........................................................................... 190!
Tabela 29 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará
no período de janeiro a maio de 2007........................................................................... 197!
Tabela 30 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará
no período de janeiro a maio de 2008........................................................................... 205!
Tabela 31 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará
no período de janeiro a maio de 2009........................................................................... 212!
Tabela 32 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará
no período de janeiro a maio de 2010........................................................................... 217!
Tabela 33 - – Eventos de chuvas extremas dentro do intervalo 3 durante o período de
janeiro a fevereiro de 2000 a 2010. .............................................................................. 219!

21

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
NEB Nordeste do Brasil
SCU Sistema Clima Urbano
SIG Sistemas de Informação Geográfica
SR Sensoriamento Remoto
GPS Sistema de Posicionamento Global
CPTEC/INPE Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/ Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais
INMET Instituto Nacional de Meteorologia
FUNCEME Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
PCD

Plataforma de Coleta de Dados

MCGAs Modelo Numérico de Circulação Geral da Atmosférica
MRs Modelo Regional
NCEP

National Centers for Environmental Prediction

ECMWF European Centre For Medium Range Weather Forecast
JMA Japan Meteorological Agency
RAMS Regional Atmospheric Modeling System
RSM Regional Spectral Model
TSM Temperatura da Superfície do Mar
ONU Organização das Nações Unidas
SE Situação de Emergência
ECP Estado do Calamidade Pública
EM-DAT Emergency Events Database
CRED Centre for Research on the Epidemiology of Disasters
CV Cavado
ZCIT Zona de Convergência Intertropical
ROL Radiação de Onda Longa
Cb Cumulonimbus
VCAN Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis
SCMs Sistemas Convectivos de Mesoescala
LI Linha de Instabilidade
CCMs Complexo Convectivo de Mesoescala
N-NEB Norte-Nordeste Brasileiro

22

CODEC-CE Coordenadoria de Defesa Civil –Ceará
OL Ondas de Leste
AB Alta da Bolívia
POA Perturbação dos Ventos Alísios
LAMEP Laboratório de Meteorologia do ITEP
ITEP Instituto de Tecnologia de Pernambuco
SEMARH-AL

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos HídricosAlagoas

ENOS El Niño Oscilação Sul
IOS Índice de Oscilação Sul
PNMM Pressão Nível Médio do Mar
SEDEC Secretaria Nacional de Defesa Civil

23

SUMÁRIO
1!INTRODUÇÃO!............................................................................................................................!27!
2!REFERENCIAL!TEÓRICO!........................................................................................................!32!
2.1!

CLIMATOLOGIA!

E!

METEOROLOGIA:!

APORTES!

TEÓRICOS!

E!

METODOLÓGICOS!NOS!ESTUDOS!DA!GÊNESE!DE!CHUVA!EXTREMAS!E!SEUS!
IMPACTOS!..................................................................................................................................!32!
2.1.1!Climatologia:!Aportes!Teóricos!e!Metodológicos!.................................................!33!
2.1.2!Meteorologia:!Aportes!Técnicos!e!Metodológicos!...............................................!38!
2.1.2.1! Modelagem! Numérica! de! Tempo! e! Clima! e! Monitoramento! na!
Prevenção!de!Eventos!Extremos!de!Chuva!..........................................................................!42!
2.2! DESASTRES! NATURAIS:! CONCEITO,! RISCOS,! VULNERABILIDADE! E!
CHUVA!EXTREMA!....................................................................................................................!46!
2.2.1!Desastres!Naturais:!Conceito!...........................................................................................!46!
2.2.2!Desastres!Naturais!no!Mundo,!no!Brasil!e!no!Estado!do!Ceará!....................!52!
2.2.3!Riscos!e!Vulnerabilidade!....................................................................................................!61!
2.2.4!Chuva!Extrema!.........................................................................................................................!70!
2.2.4.1!Enchentes,!inundações!e!alagamento!.....................................................................!72!
2.3! Sistemas! Atmosféricos! Atuantes! no! Estado! do! Ceará! que! Provocam!
Eventos!Extremos!de!Chuva!................................................................................................!75!
2.3.1!Zona!de!Convergência!Intertopical!(ZCIT)!...............................................................!75!
2.3.2!Vórtice!Ciclônico!em!Altos!Níveis!(VCAN)!................................................................!79!
2.3.3!Sistemas!Frontais!...................................................................................................................!75!
2.3.4!Sistemas!Convectivos!de!Mesoescala!..........................................................................!87!
2.3.4.1!Linhas!de!Instabilidade!...................................................................................................!88!
2.3.4.2!Complexo!Convectivo!de!Mesoescala!......................................................................!92!
2.3.5!Ondas!de!Leste!..........................................................................................................................!94!
2.3.6!Brisa!Marítima!e!Terrestre!...............................................................................................!98!
2.3.7!EL!NIÑO!e!LA!NIÑA!..................................................................................................................!99!
3!DADOS!E!PROCEDIMENTOS!METODOLÓGICOS!..........................................................!104!
3.1!LOCALIZAÇÃO!E!CARACTERIZAÇÃO!DA!ÁREA!DE!ESTUDO!.............................!104!
3.2!PROCEDIMENTOS!METODOLÓGICOS!......................................................................!106!

24

3.2.1!Dados!de!Chuva!e!Dados!Sinóticos!dos!Eventos!de!Chuva!Extrema!.......!106!
3.2.2!Limiar!de!Chuva!Diária!.....................................................................................................!109!
3.2.3!Técnica!dos!Quantis!...........................................................................................................!111!
3.2.4!Critérios!para!seleção!dos!casos!de!evento!extremo!de!chuva!.................!114!
3.2.6!Estudo!de!Caso!do!dia!27!de!Janeiro!de!2004!......................................................!116!
4!RESULTADOS!E!DISCUSSÕES!.............................................................................................!118!
4.1! Análise! da! Intensidade! da! chuva! diária! para! as! oitos! regiões!
pluviometricamente!homogêneas!do!estado!do!Ceará!...........................................!119!
4.1.1! Frequência! observada! e! relativa! da! intensidade! da! chuva! para! os!
postos!pluviométricos!da!Região!do!Maciço!de!Baturité!..........................................!120!
4.1.2! Frequência! observada! e! relativa! da! intensidade! da! chuva! para! os!
postos!pluviométricos!da!Região!do!Litoral!de!Fortaleza!........................................!122!
4.1.3! Frequência! observada! e! relativa! da! intensidade! da! chuva! para! os!
postos!pluviométricos!da!Região!do!Litoral!Norte!.......................................................!124!
4.1.4! Frequência! observada! e! relativa! da! intensidade! da! chuva! para! os!
postos!pluviométricos!da!Região!da!Ibiapaba!................................................................!127!
4.1.5! Frequência! observada! e! relativa! da! intensidade! da! chuva! para! os!
postos!pluviométricos!da!Região!Jaguaribana!...............................................................!130!
4.1.6! Frequência! observada! e! relativa! da! intensidade! da! chuva! para! os!
postos!pluviométricos!da!Região!do!Cariri!.......................................................................!133!
4.1.7n! Frequência! observada! e! relativa! da! intensidade! da! chuva! para! os!
postos!pluviométricos!da!Região!do!Litoral!do!Pecém!..............................................!136!
4.1.8! Frequência! observada! e! relativa! da! intensidade! da! chuva! para! os!
postos!pluviométricos!da!Região!do!Sertão!Central/Inhamuns!..........................!139!
4.2! Configurações! Atmosféricas! Atuantes! e! Eventos! de! Chuva! Extrema! no!
Período!de!Janeiro!a!Maio!de!2000!a!2010!.................................................................!143!
4.2.1! Configurações! Atmosféricas! Atuantes! e! Eventos! de! Chuva! Extrema!
no!Período!de!JaneironMaio!de!2000.!...................................................................................!144!
4.2.2! Configurações! Atmosféricas! Atuantes! e! Eventos! de! Chuva! Extrema!
no!Período!de!Janeiro!n!Maio!de!2001!.................................................................................!150!
4.2.3! Configurações! Atmosféricas! Atuantes! e! Eventos! de! Chuva! Extrema!
no!Período!de!JaneironMaio!de!2002!....................................................................................!155!
4.2.4! Configurações! Atmosféricas! Atuantes! e! Eventos! de! Chuva! Extrema!

25

no!Período!de!JaneironMaio!de!2003!....................................................................................!163!
4.2.5! Configurações! Atmosféricas! Atuantes! e! Eventos! de! Chuva! Extrema!
no!Período!de!JaneironMaio!de!2004!....................................................................................!168!
4.2.6!n!Configurações!Atmosféricas!Atuantes!e!Eventos!de!Chuva!Extrema!
no!Período!de!JaneironMaio!de!2005!....................................................................................!176!
4.2.7! Configurações! Atmosféricas! Atuantes! e! Eventos! de! Chuva! Extrema!
no!Período!de!JaneironMaio!de!2006!....................................................................................!183!
4.2.8! Configurações! Atmosféricas! Atuantes! e! Eventos! de! Chuva! Extrema!
no!Período!de!JaneironMaio!de!2007!....................................................................................!190!
4.2.9! Configurações! Atmosféricas! Atuantes! e! Eventos! de! Chuva! Extrema!
no!Período!de!JaneironMaio!de!2008!....................................................................................!198!
4.2.10!Configurações!Atmosféricas!Atuantes!e!Eventos!de!Chuva!Extrema!
no!Período!de!JaneironMaio!de!2009!....................................................................................!205!
4.2.11! n! Configurações! Atmosféricas! Atuantes! e! Eventos! de! Chuva!
Extrema!no!Período!de!JaneironMaio!de!2010!................................................................!212!
5!ESTUDO!DE!CASO!..................................................................................................................!219!
5.1! EXPERIMENTO! NUMÉRICO! PARA! UM! CASO! DE! CHUVA! EXTREMA! NO!
ESTADO!DO!CEARÁ,!UTILIZANDO!MODELO!ATMOSFÉRICO!REGIONAL.!............!220!
Características!atmosféricas!do!dia!27!de!janeiro!de!2004.!..................................!220!
6!CONCLUSÕES!..........................................................................................................................!232!
REFERÊNCIAS!............................................................................................................................!235!
APÊNDICE!A!...............................................................................................................................!251!
Classificação! da! Intensidade! da! Chuva! Acumulada! em! 24! horas,! para! os!
postos!Pluviométricos!da!Região!do!Maciço!de!Baturité.!......................................!251!
APÊNDICE!B!...............................................................................................................................!254!
Classificação! da! Intensidade! da! Chuva! Acumulada! em! 24! horas,! para! os!
postos!Pluviométricos!da!Região!do!Litoral!de!Fortaleza.!.....................................!254!
APÊNDICE!C!................................................................................................................................!258!
Classificação! da! Intensidade! da! Chuva! Acumulada! em! 24! horas,! para! os!
postos!Pluviométricos!da!Região!do!Litoral!Norte.!..................................................!258!
APÊNDICE!D!...............................................................................................................................!263!

26

Classificação! da! Intensidade! da! Chuva! Acumulada! em! 24! horas,! para! os!
postos!Pluviométricos!da!Região!da!Ibiapaba.!..........................................................!263!
APÊNDICE!E!................................................................................................................................!268!
Classificação! da! Intensidade! da! Chuva! Acumulada! em! 24! horas,! para! os!
postos!Pluviométricos!da!Região!Jaguaribana.!.........................................................!268!
APÊNDICE!F!................................................................................................................................!274!
Classificação! da! Intensidade! da! Chuva! Acumulada! em! 24! horas,! para! os!
postos!Pluviométricos!da!Região!do!Cariri.!................................................................!274!
APÊNDICE!G!...............................................................................................................................!280!
Classificação! da! Intensidade! da! Chuva! Acumulada! em! 24! horas,! para! os!
postos!Pluviométricos!da!Região!do!Litoral!do!Pecém.!..........................................!280!
APÊNDICE!H!...............................................................................................................................!284!
Classificação! da! Intensidade! da! Chuva! Acumulada! em! 24! horas,! para! os!
postos!Pluviométricos!da!Região!do!Sertão!Central/Inhamuns.!.........................!284!

27

1 INTRODUÇÃO
Mais do que em qualquer momento da história, assiste-se a inúmeras
modificações no sistema terrestre. Vive-se em um mundo cada vez mais dinâmico, onde
as transformações incessantes decorrem em grande extensão pelos avanços técnicos e
científicos alcançados pela humanidade. Além disso, os sistemas naturais têm se
alterado de forma bastante substancial, em parte condicionados pela dinâmica da
sociedade.
A discussão sobre a relação entre a ação de eventos climáticos extremos e a
possibilidade desses resultarem em adversidades climáticas é difundida nos meios de
comunicação e incorporada ao cotidiano da sociedade. Se antes, no passado, debater
sobre o tempo e discernir sobre o clima já eram objetos de interessantes debates, no
presente tornaram-se ainda mais polêmicas essas questões, sendo diretamente
difundidas pelas agências de notícias e pela Internet. Soma-se a essas questões o
conhecimento e os resultados de pesquisas científicas de órgãos regionais, nacionais e
internacionais, a respeito das mudanças climáticas e das diversas ocorrências dos
eventos extremos.
No entanto, se compreender o modo de ocorrência de tempestades,
ventanias ou períodos de seca já se constitui como tarefa difícil, mais difícil ainda se
torna a questão desses fenômenos quando se tenta delimitar a sua intensidade e a sua
frequência. Por um único, mas, complexo motivo, são fenômenos aleatórios, não
lineares. Eventos que escapam da ordem newtoniana das equações quase dogmáticas,
que mesmo imbuídos de um processo de gênese explicável, compreensível, dotados à
primeira vista de causa e efeito, são originais em cada ocorrência, não sendo nunca
rigorosamente de igual proporção, duração e intensidade.
Hoje, existe um grande desafio, na necessidade de se desenvolver estudos
sobre a prevenção de um evento extremo. A previsão da chuva é um dos maiores
desafios da Meteorologia. Estes desafios são ainda mais complicados nas tomadas de
decisões relativas a alertas de perigo referentes a evento de chuva extrema e suas
consequências.
As chuvas extremas ocorrem em todas as partes do mundo, seu impacto
recai desproporcionalmente sobre as populações mais pobres, que vivem em áreas
vulneráveis e dispõem de poucos recursos para se precaverem ou se recuperarem das
calamidades. Um desastre climático pode ser considerado como consequência da
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combinação entre riscos naturais e atividades humanas. A vulnerabilidade natural de
determinadas áreas e a do ser humano levam a inúmeras perdas financeiras, estruturais e
de vidas humanas, sendo que a perda resultante depende da capacidade da população de
resistir a um evento extremo. Portanto, desastres ocorrem quando riscos encontram
vulnerabilidade. Assim um risco natural nunca resultará em um desastre em áreas que
não apresentem vulnerabilidade (STEINKE; REZENDE; CAVALCANTI, 2006).
No estado do Ceará, não se observa um quadro diferente. Nos últimos anos,
a frequência de eventos, como inundações, cheias, chuva de granizo, ventos fortes, etc.
tem se tornado cada vez mais frequentes, a exemplo disso foram os anos de 2004, 2009,
2012, onde ocorreram, eventos de chuva extrema, muito significativos, levando muitos
municípios do estado do Ceará a decretarem Estado de Calamidade Pública, com muitos
desabrigados, mortos, ocorrência de inundação, e etc.
Isso acarreta aos órgãos públicos desse Estado, uma preocupação maior com
a questão de sistemas de alerta e prevenção, para amenizar os danos causados pelos
eventos de chuva extremos. Todos esses eventos podem ter influência da ação do
homem, mas o grande desencadeador, é a ocorrência dos Sistemas Atmosféricos de
Escala Sinótica que agem junto com as componentes de Grande Escala e também a
influência das componentes de Escala local.
O Nordeste do Brasil (NEB) é conhecido como uma região problemática do
ponto de vista climático. A precipitação é muito variável e condiciona as atividades
sócio econômicas dessa região. O estado do Ceará, área objeto do presente estudo
(MAPA 1), está localizado na região norte do Nordeste Brasileiro (NEB), entre 2,5ºS a
9ºS e 42ºW a 37ºW, sendo dividido em oito regiões pluviometricamente homogêneas:
Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Região da
Serra da Ibiapaba, Região Jaguaribana, Cariri e Sertão Central Inhamuns. (XAVIER,
2001).
É composto por 184 municípios, ocupa uma área de 148.920,538 km2,
limitando-se a leste com os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, ao sul com o
estado de Pernambuco e a oeste com o Estado do Piauí. Ao norte é banhado pelo oceano
Atlântico numa extensão de 573 km.
Em extensão, o estado do Ceará é o terceiro maior Estado da região
Nordeste brasileiro. Com 75% de sua área total incluída na isoieta abaixo de 800 mm
anuais (FUNCEME, 1991) e médias térmicas elevadas, variando de 23º a 27º C.
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Figura 1 - Localização da área de estudo: Estado do Ceará

Fonte: OLÍMPIO, 2013.

A região apresenta grande variabilidade inter-anual de precipitação, com
anos de secas severas e anos chuvosos. Essa variabilidade causa grande demanda por
informações de chuva e é justificada pela sua importância por interferir diretamente na
vida da sociedade, mediante as necessidades de manutenção dos reservatórios de água
para abastecimento da população e de sua utilização nas atividades de planejamento
agrícola e na prevenção de eventos de chuva extrema.
Diante da problemática comentada acima, na presente pesquisa buscou-se
conhecer a frequência, intensidade e os condicionantes que levam a ocorrência de
eventos de chuva extrema, associados a sistemas atmosféricos de escala sinótica e
escala local, atuantes sobre o estado do Ceará, no período de 2000 a 2010. Espera-se de
alguma forma que os resultados desta pesquisa possam ser utilizados como indicador
principalmente para a gestão pública, municipal e estadual.
Como objetivo específico, realizou-se:
-

A classificação de limiares de intensidade de chuva extrema diária, para
182 postos pluviométricos do estado do Ceará, para o período de Janeiro
a dezembro de 2000 a 2010;
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-

A frequência relativa e observada, das classes de chuva intensa;

-

A classificação de chuva extrema, a partir do limiar superior de chuva
intensa encontrado para cada posto pluviométrico; no período de janeiro
a maio de 2000 a 2010;

-

Identificação dos sistemas atmosféricos de escala sinótica e escala local,
durante o período de janeiro a maio de 2000 a 2010;

-

Simulação numérica do evento de chuva extrema do dia 27 de janeiro de
2004, bem como os principais impactos causados no Estado do Ceará.

Atualmente, no mundo, no Brasil e também no estado do Ceará, os eventos
de chuva extrema, causam enchentes, inundações, deslizamentos, mortes, perdas na
agricultura, perdas materiais, inúmeros desalojados, doenças, etc.
Um exemplo muito claro de eventos de chuva extrema que ocorreu no
Ceará, foi no ano de 2004, onde as enchentes provocaram a decretação de Estado de
Calamidade Pública em 11 municípios, as enxurradas afetaram esporadicamente o
território cearense, estando condicionada aos eventos pluviais extremos e limitando-se
aos municípios que se encontram sobre planaltos e nos sopés dos mesmos (ZANELLA;
OLÍMPIO; GORAYEB, 2012). Segundo a Defesa Civil do Estado, só em janeiro deste
ano ocorreram 12 mortes devido aos episódios das chuvas extremas.
Ressalta-se que todos os anos os eventos de chuva extrema se repetem,
repercutindo das mais variadas formas na vida dos mais pobres, que são os mais
vulneráveis a esses eventos. Em virtude desses acontecimentos, verificou-se a
necessidade do desenvolvimento desta tese, a qual esta descrita em 6 capítulos:
O Capítulo 1 apresenta a aparte introdutória, expondo a problemática em
relação ao tema, bem como suas repercussões em nível mundial, no Brasil e no estado
do Ceará, assim como os objetivos da pesquisa.
O Capítulo 2 apresenta a revisão de literatura, enfocando os principais
assuntos abordados no trabalho, como: os desastres naturais, no mundo, no Brasil e no
Estado do Ceará; a atuação da Meteorologia e a Climatologia nos desastres naturais;
chuva extrema; e a modelagem numérica na previsão do tempo.
No Capítulo 3, é mostrado os materiais e métodos, exibindo uma
caracterização da área de estudo, o processo de levantamento e informações dos dados,
e os métodos adotados para execução do trabalho.
O Capítulo 4, apresenta os resultados e discussões relacionados à
classificação e análise da intensidade da chuva diária, a classificação e análise da chuva
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extrema e os sistemas atmosféricos associados.
O Capítulo 5, apresenta o experimento numérico, de um evento de chuva
extrema, no estado do Ceará em 27 de janeiro de 2004.
O Capítulo 6 apresenta as considerações finais da pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA: APORTES TEÓRICOS E
METODOLÓGICOS NOS ESTUDOS DA GÊNESE DE CHUVA EXTREMAS E
SEUS IMPACTOS

O final do século XIX e o início do século XX foram marcados por uma
preocupação na climatologia, onde se tinha uma interpretação das variáveis climáticas,
com um método mais voltado ao detalhamento das características atmosféricas de um
determinado local, sem uma interação dessas características com regiões ao redor, ou
seja, a temperatura, a precipitação, o vento, a pressão atmosférica, etc... de determinada
localidade eram analisados criteriosamente, mas, os dados não eram devidamente interrelacionados, como se uma localidade não estivesse no mesmo sistema atmosférico da
outra (BEREZUK, 2007).
Entretanto, essa concepção climática foi criticada e ultrapassada. Constatouse, portanto, o caráter dinâmico dos fenômenos atmosféricos, sendo consolidada a visão
de que a atmosfera, assim como todo o meio físico terrestre, não possui características
estanques, mas são dotados de total dinamicismo. Sendo assim, Sorre, 1951, critica a
climatologia tradicional e enfatiza a adoção definitiva do novo paradigma à
climatologia, o ritmo. Desse modo, o clima sorreano constitui-se “na série dos estados
atmosféricos sobre uma localidade inserida na sua sucessão habitual” (SORRE apud
PEDELABORDE, 1970, p.5)
Desse modo, a climatologia, ao adotar o ritmo como paradigma,
desenvolve-se consideravelmente, pois reduziu seu caráter puramente descritivo das
estatísticas atmosféricas, dando maior ênfase às inter-relações dos dados e da dinâmica
atmosférica dos lugares, privilegiando e engrandecendo a questão espacial nos estudos
do clima, não ficando tão presa aos parâmetros físicos que norteavam totalmente seus
estudos. Para essa abordagem em climatologia, dá-se o nome de Climatologia Dinâmica
(BEREZUK, 2007).
Da climatologia tradicional para a dinâmica passaram-se, aproximadamente,
quatro décadas, nas quais a história da humanidade passou por uma verdadeira
revolução tanto ideológica e econômica como tecnológica. Nesse intervalo, a
humanidade salta do estágio desenvolvimentista do fim do século XIX para culminar
com a utilização das duas bombas atômicas (1945) que mudariam significativamente o
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modo do homem pensar e ver a sua existência sobre o planeta. A preocupação com o
meio ambiente, portanto, reveste-se de uma nova importância: o gigante indomável e
invencível dos séculos anteriores dá lugar à concepção de uma frágil esfera azul. Sendo
assim, o modo estanque de pensar e refletir sobre o clima fica ultrapassado, dando lugar
a uma visão sistêmica do globo, onde as partes se interagem, onde tudo é regido para
um todo em comum. A climatologia dinâmica, em substituição à climatologia
tradicional, torna-se, portanto, inevitável (BEREZUK, 2007).
Algo realmente interessante estava por acontecer com relação às teorias
científicas e às pesquisas climáticas dada à preocupação vigente com o meio físico. A
busca da ordem e da sistematização dos processos era um fator fundamental para a
compreensão dos fenômenos. E assim o está, ou seja, esta ordem realmente existe. No
entanto, essa ordem é regida, no meio climático por inúmeras variáveis que, em muitos
casos, não são lineares, não demonstrando, assim, a ordem newtoniana, pois são
aleatórias. Os fenômenos físicos, portanto, apesar de constituírem uma ordem, podem
ser totalmente aleatórios e, portanto, imprevisíveis em uma escala muito detalhada de
estudo (MONTEIRO, 1989; BURROUGHS, 1994).
Como existe o grau da incerteza nos estudos climáticos, por mais que as
tecnologias atuais estejam preparadas para uma boa prognose, houve na climatologia
uma gradativa preocupação em não somente se estudar as médias dos estados
atmosféricos, mas de analisar também o seu ritmo temporal e o estudo das adversidades
climáticas, que, muitas vezes, passavam despercebidas nos estudos do clima, por serem
fenômenos muitas vezes pontuais e de uma duração temporal muito pequena. Surge
somente nesse estágio dos estudos climáticos um aprofundamento com relação à
observação científica das denominadas adversidades climáticas. Desde esse período até
os dias atuais, as discussões e pesquisas acerca dos fenômenos não-lineares e dos
eventos extremos, que por fim resultarão no surgimento das adversidades climáticas,
são constantes e fundamentais na ciência climatológica (BEREZUK, 2007).

2.1.1 Climatologia: Aportes Teóricos e Metodológicos
O estudo dos fenômenos atmosféricos é realizado pela meteorologia e pela
climatologia. A climatologia nasce baseada nos estudos da Meteorologia, que estuda a
atmosfera e seus fenômenos, preocupando-se com o registro e a medição destes
fenômenos, cuja finalidade seria determinar as condições físicas sob as quais foram
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produzidos.
A pesquisa da meteorologia apresenta dois domínios: meteorologia
tradicional e a meteorologia dinâmica. A meteorologia tradicional estuda os elementos
atmosféricos de forma isolada sendo conhecida também como Meteorologia analíticoseparativa; a meteorologia dinâmica considera todos os elementos do meio atmosférico,
portanto possível atender melhor às necessidades da Geografia, ciência que se interessa
mais pelas combinações do que por fatos isolados (BARROS; ZAVATTINI 2009).
A climatologia encontra-se dentro do campo da geografia física, tendo como
objeto de estudo os fenômenos da atmosfera em contato com a superfície terrestre e sua
distribuição espacial e dessa forma relaciona-se com outras áreas da Geografia Física.
A Climatologia, um dos ramos da Geografia Física, segundo Pédelaborde
(1970, p. 5), estuda “os caracteres da atmosfera em contato com a superfície terrestre e a
distribuição espacial desses caracteres”.
Para isso, relaciona-se com outras áreas da Geografia Física, uma vez que as
características do complexo atmosférico encontram-se diretamente ligadas à existência e
à articulação de todas as outras características da superfície terrestre. Entretanto, em
função da natureza dos elementos que analisa, a Climatologia encontra suas bases na
Meteorologia, que estuda a atmosfera e seus fenômenos, e preocupa-se com o registro e
a medição destes, a fim de que possa determinar as condições físicas sob as quais foram
produzidos (ZAVATTINI, 2000).
O inevitável confronto entre a Climatologia e a Meteorologia envolve os
geógrafos numa discussão - sobre o uso e a aplicação de cada uma delas – que se deve
iniciar, essencialmente, pelas definições de “tempo” e “clima”. O tempo é uma
combinação passageira, efêmera, de curta duração. Já o clima é um conjunto de
tendências - mais ou menos estáveis - que resulta em condições relativamente
permanentes, durante um período de tempo mais extenso, mais longo ou mais
duradouro.
A partir dos conceitos de “tempo” e “tipos de tempo” pode-se, então,
discutir o que vem a ser o clima, cujo estudo, ao contrário daquele de tempo, requer
práticas metódicas e pacientes, para que possa ser compreendido na sua totalidade.
O clima, assim como o tempo, resulta da combinação de elementos, mas,
neste caso, trata-se da combinação de tendências “dominantes” e “permanentes” dos
elementos mais gerais da atmosfera sobre um lugar (PÉDELABORDE, 1970).
A outra definição de clima a ser examinada é a de Sorre (1943, p.32), o
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“clima, num determinado local, é a série de estados da atmosfera, em sua sucessão
habitual”. E o tempo que faz nada mais é do que cada um desses estados considerado
isoladamente. Essa definição conserva o caráter sintético da noção de clima, enfatiza
seu aspecto local e ao, mesmo tempo, evidencia o caráter dinâmico do clima,
introduzindo as ideias de variação e de diferenças incluídas nas de sucessão.
O conceito sorreano de clima considera os estados da atmosfera em sua
totalidade e não o estado médio, englobando toda a série desses estados, o que significa
que não deixa de lado os tipos excepcionais que as médias mascaram completamente.
Além disso, este conceito leva em conta a sucessão dos tipos de tempo, ou seja, o seu
ritmo e a sua duração, o que o torna apropriado para a Climatologia Geográfica, já que o
estudo da sucessão dos tipos de tempo permite explicar os mecanismos do clima
(PÉDELABORDE, 1970).
Desta forma, as novas perspectivas teóricas que se abriram através dos
postulados de Max Sorre no campo da climatologia, como fenômeno Geográfico,
possibilitaram uma revisão conceitual que , assumida por Pierre Pédelaborde na França,
na década de 1950, e no Brasil por Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, na década
de 1960, cada uma a sua maneira, propiciou uma verdadeira revolução paradigmática.
As noções de dinâmica, gênese e ritmo passaram a construir os fundamentos do
entendimento do fenômeno atmosférico como categoria de análise geográfica,
contrastando com as abordagens generalizadoras e de caráter regional, mas em busca de
processos e de tipologia.
A revisão conceitual proposta por Max Sorre, entre os anos de 1940 e 1950,
sobre o papel do clima na análise geográfica, suscitou o surgimento de um novo
paradigma, a partir das definições de tempo e clima, numa perspectiva genética e
dinâmica, que já apareceram em seus primeiros trabalhos (MONTEIRO, 1962, 1963b e
1964).
O ritmo expresso por Monteiro se conecta a ideia de Sorre sob a concepção
de que o ritmo exprime o retorno mais ou menos regular dos mesmos estados, a partir
do paradigma rítmico consolidaram-se as bases metodológicas da climatologia
geográfica no Brasil por meio do método dinâmico (BARROS ; ZAVATTINI, 2009).
Monteiro (1971, 1991 e 2001) contribui com a climatologia geográfica
brasileira procurando esclarecer filosoficamente as bases da consideração da atmosfera
como um fluido extremamente dinâmico que, em cada momento cronológico possui
uma configuração correlativa de seus elementos, ou seja, discute a possibilidade de
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existência de uma pulsação essencial que desencadeia o ritmo do estabelecimento dos
tipos de tempo e que, somente através do reconhecimento desse substrato rítmico é que
se consegue entender o fenômeno climático.
Motivado pelo ideal de desvendar a essência climática, Monteiro (1971)
propõe a análise rítmica incluindo as noções de movimento e de equilíbrio como estado
provável da atmosfera, preconizados pelos estudos da termodinâmica, interpretando a
sucessão de tipos de tempo como a possibilidade de permanência ou recorrência dos
sistemas atmosféricos sobre os lugares, rompendo com a perspectiva estática e
permitindo a verificação da ocorrência de uma provável ordenação. Ele elabora vasta
discussão e aplicação dos conceitos de ritmo, fluxos e escalas, reforçando a ideia de
uma natureza que funciona como um organismo sistêmico que correlaciona seus
elementos, fatores e as atividades humanas em um movimento dialético. Deixa-se claro
que neste trabalho não foi realizado o estudo por meio da análise rítmica, apesar de
considerar aspectos dela, a exemplo da dinâmica climática no estudo dos eventos
extremos, constituindo-se da utilização de valores reais e não apenas médias. Admite-se
também, a variabilidade climática, sugerindo a recorrência de determinadas situações ou
de períodos extremos, que afetam diretamente a sociedade, indicando a necessidade de
análises constantes, já que o clima foge a um padrão determinado e interage na
implementação das mais variadas atividades.
No que se refere a fatores envolvidos na difusão de impactos sobre os
espaços, evidenciando a gênese de episódios climáticos excepcionais (geadas, neve,
secas, chuvas extremas, etc.), as análises feitas, correlacionam os dados meteorológicos
e as cartas sinóticas de superfície com informações provindas de todas as camadas
atmosféricas de altas altitudes. A técnica de sobreposição simultânea do comportamento
sinótico de diferenciados níveis da atmosfera (700, 500 e 250 milibares) proporciona o
conhecimento tridimensional dessa camada atmosférica e a verificação da evolução dos
tipos de tempo e sistemas atmosféricos responsáveis pela ocorrência dos eventos
excepcionais.
O acompanhamento e o entendimento dessas correlações dinâmicas permite
a previsão de tais episódios em um curto período de tempo, a indicação dos locais mais
suscetíveis, apontamentos de sugestões para a implantação das atividades humanas e a
minimização dos impactos decorrentes desses eventos.
As variações do ritmo climático local decorre da dinâmica atmosférica
global e regional, detalhando a análise de alguns episódios geradores de impactos que
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interferem no desenvolvimento agrícola, na deflagração de movimentos de massa, no
escoamento superficial e na geração de erosões. E também vislumbram a explicação da
origem de eventos pluviais extremos que permitem a conferência das hipóteses de
mudanças climáticas.
Atualmente os estudos climáticos realizados no Brasil seguem as propostas
da climatologia dinâmica resultante das concepções climáticas de Max Sorre, a partir do
paradigma do ritmo e sucessão dos tipos de tempo desenvolvidos por Carlos Augusto
Figueiredo Monteiro (FERREIRA, 2012).
A partir do subsistema hidrometeórico de Monteiro (1976) do Sistema
Clima Urbano - SCU, também se estudam episódios de chuvas extremos e impactos
pluviais, utilizando como recorte espacial a cidade. Tal metodologia tornando-se
referencial para estudos do clima urbano na perspectiva dos impactos pluviais.
Outra importante contribuição nos estudos climáticos dentro da geografia
física, em relação ao processo de gestão dos riscos de desastres naturais, são as
tecnologias da geo informação, a qual abarca um conjunto de procedimentos técnicos
metodológicos e teóricos, de caráter interdisciplinar, visando à representação
computacional da realidade espacial (CÂMARA; MONTEIRO; MEDEIROS, 2003
apud ZANELLA; OLÍMPIO; GORAYEB, 2012 P.918). Estas tecnologias possibilitam
análises multi-criteriais, avaliação das interações, simultaneidade, construção de
modelos com menor custo e tempo e maior precisão (BONHAM-CARTER, 1996 apud
ZANELLA; OLÍMPIO; GORAYEB, 2012 P.918). A análise sistemática das
propriedades podem revelar as relações presentes, a distribuição espacial e temporal e
prognosticar os eventos e impactos futuros, transformando dados aleatórios em
conhecimento de apoio a tomada de decisão (XAVIER DA SILVA, 2000 apud
ZANELLA; OLÍMPIO; GORAYEB, 2012 P.918). Entre estas tecnologias, destacam-se
os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), o Sensoriamento Remoto (SR), e o
Sistema de Posicionamento Global (GPS), as quais são essenciais em todas as etapas da
gestão dos riscos de desastres, onde no processo de gestão dos riscos de desastres
naturais, o uso de conhecimento técnico-científico eficiente compõe a base para tomada
de decisão pelos gestores públicos, os quais embasados nas informações produzidas
deverão realizar ações, objetivando a eliminação mitigação ou ajustamento aos riscos
naturais. Zanella, Olímpio e Gorayeb (2012), utilizaram o SIG, na análise e
caracterização dos desastres naturais hidroclimatológicos, ocorridos no estado do Ceará.
Nas etapas da gestão de riscos de desastres naturais, as geotecnologias
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podem ser utilizadas em várias situações como na identificação das áreas em risco e da
população vulnerável, no mapeamento dos hospitais, bombeiros, abrigos ou danos
promovidos, buscas de desaparecidos, no monitoramento ambiental, no processo de
educação da população, entre outras.
Além de uma evolução na parte teórica e técnica-científica da climatologia
como já ressaltado acima, essa ciência deve se concentrar, também, na melhoria da
eficácia de suas ações e em sua prática política. O conhecimento teórico e técnicocientífico transforma-se em algo nulo quando as ações por eles designadas são
retardadas ou até impossibilitadas.
No entanto, os desafios em busca de uma maior sustentabilidade com relação
à qualidade atmosférica e hídrica são ainda numerosos, com soluções em médio e a
longo prazo, contando-se com a vontade política das instituições governamentais e
privadas, em especial aos projetos e esforços baseados e veiculados à gestão territorial.
De modo particular aos estudos climatológicos, a gestão se visualiza como um dos mais
difíceis objetivos, já que a formulação de projetos que objetivam auxiliar o
desenvolvimento de regiões e territórios tem de aliar a sua teoria, assimilada pela
discussão de paradigmas e conhecimentos, com as técnicas e métodos mais modernos
desenvolvidos e, também, conseguir a viabilização das ações necessárias para o
desenvolvimento de projetos e sistemas estudados e comprovados cientificamente.
Entretanto, apesar dos inúmeros avanços e resultados das pesquisas
climáticas do Brasil, grandes esforços ainda devem ser realizados, pois grande parte
desses ainda se encontra desprovidos de qualquer informação ou monitoramento. A
predição de possíveis variações climáticas decorrentes do impacto colonizador das
regiões brasileiras em até 50 anos é importante para poupar o Brasil de crises futuras em
sua agricultura e na utilização de seus recursos hídricos. Diante desses quadros o que se
tem hoje é uma climatologia de caráter estratégico à manutenção do bem estar social,
devendo os governantes ampliar e investir em tecnologia voltada ao estudo do clima e
principalmente dos desastres naturais, que hoje acontecem com maior frequência.

2.1.2 Meteorologia: Aportes Técnicos e Metodológicos

A Meteorologia é ciência que também estuda o Tempo e o Clima. Seu
objetivo principal é o entendimento dos processos físicos e químicos que determinam o
estado da atmosfera nas mais variadas escalas espaciais e temporais, abrangendo desde
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a turbulência local até a circulação atmosférica e oceânica globais. O progresso no
conhecimento desta ciência é de vital importância para o desenvolvimento do País, em
especial nos setores agrícola, energético, conservação do meio ambiente (OLIVEIRA et
al., 2008).
Oficialmente a Meteorologia começou com a criação da 1ª Estação
Meteorológica, por Dom João VI na Escola Naval e com a criação pela Princesa Isabel
da Repartição da Carta Meteorológica na Marinha, em 1888. Durante o Império, a
Meteorologia teve suas atividades ligadas ao Observatório Imperial, no Rio de Janeiro,
quando foram realizadas as primeiras observações diárias regulares (OLIVEIRA et al.,
2008).
A Meteorologia é um setor de estratégia para a soberania e desenvolvimento
nacional, fornecendo subsídios para o Governo agir preventivamente e corretivamente a
fim de minimizar a vulnerabilidade do Brasil provocada por acidentes naturais,
ocupação irracional do território; exploração e uso indevido de recursos naturais que
impactam negativamente sobre os ecossistemas e as decorrentes mudanças climáticas,
como os eventos extremos. A Meteorologia se apoia no tripé observação por satélites,
radares, sondagens, estações meteorológicas e modelagem numérica para previsão
instantânea de tempo; estudos climáticos e desenvolvimento econômico. As demais
constituem elementos centrais que integram um sistema maior envolvendo Clima,
Recursos Naturais e Mudanças Globais, cujo arranjo institucional federal situa-se no
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/ Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (CPTEC/INPE) e no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
(OLIVEIRA et al., 2008).
Os órgãos nacionais responsáveis pelos serviços de meteorologia e estudos
sobre clima no Brasil- o INMET do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, o CPTEC/INPE, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia e o
CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais)
atuam em colaboração na tarefa de monitorar o tempo no quinto país mais extenso do
planeta .
Além dos órgãos nacionais, existem também os órgãos estaduais
(FUNEME- Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, SIMEPARSistema Meteorológico do Paraná, EPAGRI/CIRAM- Centro de Informações de
Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, SIMERJ- Sistema de
Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro, EMPARN- Empresa de Pesquisa
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Agropecuária do Rio Grande do Norte, FEPAGRO/CEMET-RS- Centro Estadual de
Meteorologia do Rio Grande do Sul, etc) localizados em diversas regiões do Brasil. Os
órgãos nacionais e estaduais existentes no Brasil, responsáveis pelo monitoramento do
tempo e do clima, demandam de dados meteorológicos numa área desde a superfície da
Terra, até cerca de 30 km de altitude. A qualidade da previsão de tempo depende
fundamentalmente da qualidade das informações coletadas, da sua densidade espacial e
frequência de coleta.
A Tecnologia da Informação Meteorológica Brasileira possui uma vasta
carteira de produtos a oferecer aos usuários através da internet. A tecnologia é
desenvolvida através de estudos, levantamentos de dados meteorológicos e climáticos
que, executam programas e projetos de pesquisas de diversas áreas da ciência e
tecnologia (OLIVEIRA et al., 2008).
Os dados meteorológicos são coletados em grande parte da superfície e da
alta atmosfera, através de diversos tipos de instrumentos e plataformas, como navios,
aviões, bóias, radiossondas, balões, estações meteorológicas, entre outros.
As estações meteorológicas automáticas são constituídas de diversos
sensores meteorológicos que basicamente armazenam informações sobre a velocidade e
direção do vento, temperatura e umidade relativa do ar, precipitações, pressão
atmosférica e radiação solar. Possui um sistema que assegura o registro dos dados
provenientes dos sensores cheguem diretamente a um servidor do laboratório.
Esses dados coletados são utilizados diretamente pelos meteorologistas, para
alimentar os modelos numéricos de previsão de tempo e clima, pois estas informações
definem o estado inicial da atmosfera.
Além do sistema de coleta de dados meteorológicos, outra ferramenta muito
importante no monitoramento do tempo, e que se torna essencial no sistema de alerta
para eventos extremos são os radares meteorológicos. O sistema de monitoramento por
radar meteorológico foi um grande passo dado pela Meteorologia, tendo se tornado
importante não só para a previsão do tempo de curto prazo, mas, também, para o estudo
da estrutura interna e da dinâmica das tempestades. É ferramenta fundamental para a
identificação e o acompanhamento dos fenômenos meteorológicos de curta duração,
com destaque para as tempestades com ciclo de vida inferior a cerca de duas horas
(nowcasting) (PERRELLA; GARCIA; FERREIRA, 2008).
No Brasil, a rede de radares meteorológicos vem sendo ampliada
significativamente desde os anos 70. Como consequência, os produtos obtidos por
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sistemas radares têm sido cada vez mais incorporados à prática operacional de previsão
de tempo e no monitoramento de sistemas meteorológicos de mesoescala e nos
esquemas de alerta de eventos severos (PERRELLA; GARCIA; FERREIRA, 2008).
Além

dos

radares,

os

satélites

meteorológicos

são

ferramentas

imprescindíveis para a meteorologia atual, uma vez que podem extrair dados de altitude
e cobrir áreas remotas sobre os oceanos e continentes, contribuindo decisivamente para
uma melhor compreensão e quantificação de fenômenos e parâmetros relevantes para a
previsão do tempo e clima. Esta função se torna ainda mais importante em um país que
carece de uma rede adequada de coleta de dados e de observação convencionais
(CORREA; MACHADO; SOUZA, 2005).
Toda esta atividade é de fundamental importância para o monitoramento de
tempo e do clima e na assimilação em modelos de previsão numérica de tempo. Por
outro lado, também contribuem tanto para fortalecer a autonomia nacional no domínio
de técnicas espaciais de observação do meio ambiente, como para fornecer diversos
serviços de utilidade pública (CORREA; MACHADO; SOUZA, 2005).
No estado do Ceará, local de estudo dessa pesquisa, a FUNCEME
(Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) é a instituição estadual, que
monitorara o tempo e o clima no Estado. Para isso, conta com uma rede pluviométrica
convencional,

distribuídos

no

Estado

segundo

uma

densidade

espacial

de
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280km /pluviômetro. Esta configuração permite que todos os municípios e seus
principais distritos sejam monitorados. Além da rede pluviométrica a FUNCEME, conta
com as Plataformas de Coleta de Dados (PCD) que permitem a coleta e a transmissão
automática de dados hidrometeorológicos e ambientais (FUNCEME, 2013).
O estado do Ceará, também possui uma ferramenta muito importante no
monitoramento dos eventos extremos de precipitação, são dois radares: um Banda-X,
com uma área de cobertura que atinge o raio máximo de 120 Km, localizado na
Universidade Estadual do Ceará. Este radar permite o monitoramento da precipitação
sobre toda a região metropolitana da capital cearense e de vários municípios da região
litorânea, além de parte do oceano Atlântico. Em sua configuração técnica presente, o
equipamento permite um monitoramento dentro de sua área de abrangência,
possibilitando a visualização dos fenômenos meteorológicos que servem para o
acompanhamento visual de sistemas precipitantes, que embora seja extremamente útil
para a emissão de alertas de eventos extremos, ainda não é a forma ideal de acesso ao
dado. O outro radar, que esta localizado na Serra de Santa Maria, no município de
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Quixeramobim-CE, é um radar meteorológico Banda-S, com raio de alcance de 400km,
o radar tem capacidade de fazer o monitoramento de toda a atmosfera cearense, se
estendendo aos estados vizinhos (FUNCEME, 2013).
Órgãos como a Defesa Civil também são alvo das informações do radar
Banda-S, no qual os dados meteorológicos servem de alerta para que possam anteciparse em relação às medidas tomadas nas áreas de risco, frente a possíveis inundações.
Assim, percebe-se que tanto a climatologia como a meteorologia tem
estudado eventos extremos e seus impactos, sendo que a primeira prima pelas
repercussões espaciais do fenômeno e a segunda destaca as condições atmosféricas
propícias que geraram o evento e sua previsão.

2.1.2.1 Modelagem Numérica de Tempo e Clima e Monitoramento na Prevenção
de Eventos Extremos de Chuva

A observação ou medição contínua de processos chama-se monitoramento.
A diferença entre o monitoramento e o diagnóstico é que o primeiro possui a atividade
contínua e o segundo normalmente não. Na natureza, os experimentos são realizados em
tempo atual e escala real, e o monitoramento neste caso busca obter e interpretar dados.
Nos processos encontrados nos ecossistemas, podem existir sérias dificuldades para
criar um modelo. Neste caso, primeiro pode-se fazer o monitoramento, onde os
resultados obtidos serão aplicados na modelagem (KOBIYAMA et al., 2004).
Os fenômenos naturais possuem grande complexidade, dificultando sua
compreensão através de estudos, devido à impossibilidade de se medir e percorre-se
todas as suas partes e/ou etapas. Uma abordagem básica destes fenômenos, por meio da
utilização de leis empíricas e de hipóteses, torna-se necessária para compreendê-los
fisicamente e de forma genérica. Portanto, para estudar os fenômenos, se faz necessário
ter modelos (KOBIYAMA et al., 2004).
A modelagem é o processo de gerar e/ou aplicar modelos. O modelo é uma
representação simplificada de um sistema (ou objeto) tanto estático quanto dinâmico
(KOBIYAMA et al., 2004). Existem três tipos: (1) modelo físico, (2) modelo
matemático e (3) modelo analógico. O primeiro utiliza formas físicas, sendo imitativos
de um segmento do mundo real (CHRISTOFOLETTI, 2002). O segundo utiliza
linguagens matemáticas para representar a natureza dos sistemas; De acordo com
Jacobson (1999), um modelo matemático é uma representação de um processo, ou seja,
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uma descrição matemática do mundo real que inclui o uso de variáveis e relações entre
essas variáveis. O modelo analógico, vale-se da analogia das equações que regem
diferentes fenômenos para modelar o sistema mais conveniente (TUCCI, 1998).
Um modelo numérico de previsão do tempo é uma representação
matemática dos processos dinâmicos, físicos, químicos e radioativos da atmosfera, e
desta com a superfície.
Uma invenção do computador na década de 50 possibilitou rodar pela
primeira vez previsões de tempo em forma numérica, surgindo os primeiros “modelos
atmosféricos”. Os primeiros modelos eram muito simples e representavam a atmosfera
composta por uma única camada como se fosse um oceano de ar. Gradativamente, com
o desenvolvimento de computadores de melhor poder computacional, os modelos
numéricos ficaram mais precisos e completos. Já nas décadas de 70 e 80, a Europa e
Estados Unidos possuíam modelos relativamente sofisticados, embora no Brasil, as
previsões ainda eram feitas em forma subjetiva, aproveitando as informações de
modelos rodados no exterior.
A modelagem numérica da atmosfera é uma técnica que tem como objetivo
representar os vários processos físicos que nela existem, entender tais processos e
prever os efeitos das suas interações e variações. Esta caracterização é realizada através
da descrição do sistema climático, em termos de conceitos de variáveis físicas, químicas
e biológicas. Assim, um modelo numérico da atmosfera pode ser considerado como
sendo uma série de equações que representam leis e princípios que regem a dinâmica da
atmosfera (TRENBERTH, 2010).
Os processos do sistema climático não são totalmente conhecidos, o que faz
com que os modelos da atmosféricos sejam uma simplificação do mundo real. Nos
modelos atmosféricos, as variáveis interagem umas com as outras, de modo que
qualquer solução das equações devem envolver uma grande capacidade computacional.
As soluções que são produzidas, geralmente, partem de um determinado estado inicial e
descrevem os efeitos da variação de uma componente do sistema climático (COSTA,
2011).
As condições de contorno usadas nesses modelos, como a energia da
radiação solar, temperatura da superfície do mar, distribuição de vegetação e os campos
de vento atmosféricos, são definidos a partir de observações ou usando uma técnica
denominada de reanálise. Este método é um processo interativo em que a evolução das
técnicas de modelagem, análise de dados e poder computacional são usados em
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conjunto com os esforços de resgate de novos dados para produzir e aumentar a
qualidade dos dados.
Os modelos numéricos atmosféricos geralmente são classificados como
globais ou regionais. Os modelos globais revolvem as equações que regem o
comportamento da atmosfera sobre todo o globo, sem se preocupar com as
características particulares de cada região. Os modelos regionais cobrem regiões
limitadas, permitindo uma análise mais detalhada de uma determinada área do planeta.
Proporcionam muito mais detalhes e com maior frequência, e representam de forma
satisfatória a intensidade dos fenômenos meteorológicos de escala maior. Produzem
melhores prognósticos em regiões costeiras e montanhosas.
Geralmente, empregam malhas computacionais com espaçamento horizontal
de pontos de grade no ordem de alguns quilômetros. Como a atmosfera é
tridimensional, a grade do modelo é composta por cubos (ou caixa de grade), como
mostra a FIGURA 2, com os pontos de grade no centro da caixa, e a interação entre
essas caixas ocorrendo através de suas faces.
Figura 2 - Exemplo dos modelos com domínios global e regional.

Fonte: The COMET Program.

A distância entre dois pontos adjacentes da grade denominam-se
espaçamento de grade, e é uma medida de resolução espacial do modelo. Quanto mais
“fina” a grade (ou seja) menor distanciamento entre os pontos), melhor é a resolução
desse modelo.
Atualmente a previsão numérica é feita nos centros meteorológicos
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nacionais de vários países. O desenvolvimento da modelagem dinâmica com o
aperfeiçoamento dos modelos numéricos de circulação geral da atmosfera (MCGAs), e
os modelos regionais de escala espacial limitada (MRs) têm contribuído para
diagnosticar e prever eventos meteorológicos de tempo e clima em várias áreas do globo
com melhor desempenho (GIORGI; BATES, 1989; GIORGI, 1990; CAVALCANTI et
al., 2002; MARENGO; CAVALCANTI; SATYAMURTY, 2003; NOBRE; MOURA;
SUN, 2001; SUN et al., 2005).
Entretanto, é necessário mais do que um modelo numérico para prover o
desenvolvimento de pesquisas ou guiar de forma confiável os meteorologistas. Além do
modelo numérico que produza a física da atmosfera, um completo sistema, incluindo
técnicas de pré e pós-processamento, é necessário (PERKEY, 1986). Antes de executar
um modelo, deve-se avaliar a consistência dinâmica dos dados iniciais e interpolá-los
para uma grade computacional. Depois de executado o modelo, os seus resultados
devem ser processados para se obter um diagnóstico e prognóstico das informações,
bem como visualizações gráficas para que os mesmos possam ser então interpretados.
Uma comparação dos resultados com os dados observados é necessária para se avaliar a
acurácia das previsões.
Vários centros de previsão do tempo no mundo executam modelos globais,
dentre os quais podem ser destacados: NCEP (National Centers for Environmental
Prediction), ECMWF (European Centre For Medium Range Weather Forecast), JMA
(Japan Meteorological Agency) e CPTEC (SILVEIRA, 2009 P. 29).
Para uma boa "performance" dos modelos de previsão, tanto os globais
quanto os regionais, é importante que as condições iniciais representem de forma
adequada o comportamento da atmosfera naquele dado instante.
Um modelo regional, devido a sua maior resolução, propõe-se a prever com
maiores detalhes do que um modelo global, fenômenos associados a frentes, orografia,
brisas marítimas, tempestades severas, etc. Entretanto, por causa da sua área limitada,
necessita de condições laterais de contorno providas pelo modelo global, cujo domínio
compreende todo o globo.
No estado do Ceará a FUNCEME conta, desde 2001, com um avançado
sistema de previsão climática regional, tendo sido o primeiro centro de previsão no
mundo a ter um cluster operacional para este fim, utilizando dois modelos numéricos: o
Regional Atmospheric Modeling System (RAMS), desenvolvido na Colorado State
University, e o Regional Spectral Model (RSM), desenvolvido pelo NCEP. Ambos são
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alimentados pelos dados de modelos globais, para diferentes cenários de temperatura da
superfície do mar.
O modelo regional RAMS implementado na (FUNCEME) tem sido
importante no entendimento e previsão de tempo e clima nos grandes centros de estudo
meteorológico do Brasil. O modelo RAMS tem sido usado com sucesso em previsão
numérica de tempo para a região nordeste (RAMOS DA SILVA et al., 1996a; RAMOS
DA SILVA et al., 1996b) e sudeste do Brasil. Este modelo tem sido usado em vários
estudos de impacto ambiental, como no entendimento dos efeitos causados pelo
desmatamento da Amazônia no regime de chuvas (RAMOS DA SILVA et al., 2002;
SILVA DIAS et al., 2002a; RAMOS DA SILVA e AVISSAR, 2003; GANDU et al.,
2004; RAMOS DA SILVA et al., 2008). O modelo foi usado também com sucesso na
simulação e entendimento das características do furacão Catarina, e do impacto da
Temperatura da Superfície do Mar (TSM) do Atlântico na sua evolução (RAMOS DA
SILVA et al., 2004).
No atual estágio da meteorologia é indiscutível o papel dos produtos de
previsão numérica de tempo como um dos fatores que tornaram mais eficazes as
previsões. No entanto, ainda existem limitações que impedem a melhoria das previsões.
Estas limitações podem ser atribuídas tanto às deficiências dos modelos numéricos,
quanto às incertezas das observações no estado inicial da atmosfera.
Nos últimos anos, a capacidade dos modelos numéricos em prever
tempestades severas tem aumentado permitindo o uso em simulações e previsões. A
ocorrência da tempestade é geralmente indicada ou sinalizada pelos modelos, entretanto,
a previsão da intensidade ou quantidade de chuva correta deste tipo de evento continua
sendo uma das maiores deficiências dos modelos atmosféricos. Os modelos para
previsão de chuvas intensas devem representar o estado da arte e incluir processos
físicos mais complexos e completos.

2.2 DESASTRES NATURAIS: CONCEITO, RISCOS, VULNERABILIDADE E
CHUVA EXTREMA
2.2.1 Desastres Naturais: Conceito
A etimologia do termo desastre se relaciona com a palavra astro. O prefixo
des- indica um componente negativo. Nesse sentido, o desastre implica um grau de
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desgraça, um azar maligno, de dano para a sociedade ou para a vida (MONTEIRO,
2011). A palavra catástrofe é muito utilizada para falar de desastre, porém seu
significado é diferente. Catástrofe vem do grego e significa ponto de retorno, de
reversão de um processo. Inicia com a partícula “cata” (algo que cai), e o sufixo “strofe”
significa algo que divide, o ponto onde se encerra um ciclo, onde se dá uma volta.
Assim, terremotos, erupções vulcânicas, ciclones, etc, são catástrofes, porém não são
desastres, a não ser que afetem um determinado ponto onde exista uma população
(CRUZ, 2003).
Devido à complexidade dos fenômenos naturais e sua interação com um
sistema ainda mais complexo, a sociedade, diversos conceitos de desastres, podem ser
propostos.
Rutherford e Boer (1983) definiram os desastres com um evento destrutivo
que, em relação aos recursos disponíveis, geralmente ocasionam muitas perdas em um
curto período de tempo.
A Organização das Nações Unidas (ONU), através do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento sugere que um desastre natural pode ser entendido
como os efeitos da ocorrência de um perigo natural, onde os danos e prejuízos gerados
excedem a capacidade de uma comunidade ou sociedade em lidar com o desastre
(UNDP, 2004). (CUTTER (2001); ALCANTARA AYALA (2002); KOHLER et al.
(2004); COPPOLA (2007), entre diversos outros autores propõem ou adotam definições
muito semelhantes à sugerida pela ONU.
No Glossário da Defesa Civil Nacional, desastre é tratado como sendo
“resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um
ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e
consequentes prejuízos econômicos e sociais. A intensidade de um desastre depende da
interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema
receptor afetado”(CASTRO, 1998).
Para Benson e Clay (2003), um desastres natural é a ocorrência de um
anormal e não frequente perigo que impacta comunidades ou áreas vulneráveis,
causando danos substanciais, alterando o estado de funcionalidade da comunidade
afetada.
Pelling (2003) definiu os desastres como sendo um estado de interrupção nas
funções de um sistema, resultado da coincidência do perigo e da vulnerabilidade. Estas
funções do sistema operam em várias escalas, desde indivíduos, aglomerações
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socioeconômicas locais até toda rede de infraestrutura urbana bem como economia
global. Ainda para este autor, o que é considerado um desastre pode ser analisado em
diferentes escalas, um simples exemplo que causa uma única morte, como um pequeno
escorregamento pode ser considerado um desastre para os dependentes dessa pessoa
falecida.
Desastres,

também,

podem

ser

considerados

uma

ruptura

no

desenvolvimento social e econômico em nível familiar, quando casas, plantações,
utilitários domésticos são destruídos sucessivamente, ou em nível nacional, quando
estradas, pontes, escolas, hospitais e outras infra-estruturas são seriamente danificadas
(WISNER et al., 2004).
Kobiyama et al., (2006) destaca que os fenômenos naturais severos são
fortemente influenciados pelas características dos componentes naturais. Por vezes estes
eventos intensos ocorrem sobre locais onde os seres humanos vivem, resultando em
danos e prejuízos expressivos, sendo, deste modo, considerados desastres naturais.
Desastres naturais podem ser definidos como o resultado do impacto de
fenômenos naturais extremos ou intensos sobre um sistema social, causando
sérios danos e prejuízos que excede a capacidade da comunidade ou da
sociedade atingida em conviver com o impacto. (TOBIN e MONTZ, 1997;
MARCELINO, 2008 p.10).

Recentemente, a ONU (UNISDR, 2009), reformulou sua definição, onde os
desastres são definidos como um sério distúrbio na funcionalidade de uma comunidade
ou sociedade ocasionando impactos e perdas humanas, econômicas e ambientais
generalizadas, os quais excedem a capacidade da comunidade afetada de se recuperar
com seus próprios recursos. Esta concepção de que os desastres são função de um
perigo e vulnerabilidade traz consigo uma perspectiva otimista, pois caso o risco for
avaliado adequadamente e as medidas de prevenção e de redução da vulnerabilidade
forem implementadas, o impacto negativo e até mesmo a frequência dos desastres
podem ser reduzidos (ASIAN DISASTER REDUCTION CENTER, 2003).
Apesar da semelhança entre as definições apresentadas, Quarantelli (1998),
demonstrou que a concepção e a definição do que é um desastre depende diretamente da
disciplina que o estuda. Assim, a antropologia, hidrologia, geografia, geologia,
sociologia bem como outras áreas de conhecimento definem e abordam os desastres sob
a sua ótica.
Os desastres apresentam entre si relações diferenciadas que permitem
classificá-los em grupos, seguindo critérios relativos à gênese e ao comportamento.
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Segundo a Secretaria de Defesa Civil Nacional, os desastres passaram a ser
diferenciados entre si, quanto à evolução, à origem, à duração e à intensidade
(CASTRO, 1999).
Quanto à evolução, há três tipos de desastres: os súbitos (rápida velocidade
de evolução do processo, exemplo: terremoto, inundações bruscas, enxurradas e
deslizamentos), os graduais (etapas de agravamento progressivo, exemplo: estiagem e
inundações graduais) e a somação de efeitos parciais (ocorrência de numerosos
acidentes semelhantes, cujos impactos somados definem um desastre de grande
proporção, exemplo: acidente de trânsito) (CASTRO, 1999).
Segundo Olímpio (2013), os desastres também podem ser classificados sob
o critério de frequência. Nesse sentido, estes podem ser: episódicos, quando os eventos
gerados possuem baixa frequência, mas elevada magnitude; ou crônicos, aqueles que
geram nenhuma ou poucos impactos em curto prazo, mas a ocorrência sucessiva e
prolongada destes pode agravar a situação até atingir um nível de desastre.
Comparando-se desastres com estiagem e inundações, que ocorrem com
certa frequência no estado do Ceará, observa-se que as estiagens são mais frequentes,
pois predominam durante o segundo semestre do ano e por vezes ocorrem no período da
estação chuvosa. Por outro lado, as inundações correm no primeiro semestre, com maior
ênfase durante a quadra chuvosa, porém, com a manifestação das secas sua frequência
se torna reduzida (OLÍMPIO, 2013).
Quanto à origem, os desastres podem ser diferenciados em três tipos: os
naturais (causados por fenômenos naturais extremos que independem da ação humana),
os humanos (causados pela ação ou omissão humana) e os mistos (associados às ações
ou omissões humanas, que contribuem para intensificar, complicar ou agravar os
desastres naturais) (CASTRO, 1999). Nessa abordagem, a diferença está basicamente
no nível de intervenção humana. Entretanto, se considerar somente este critério, a
grande maioria dos desastres conhecidos como naturais, seriam de fato desastres mistos.
Em relação a essa, observação o ideal seria, que o foco de análise não
estivesse no processo e sim no fenômeno desencadeador, ou seja, aquele que dispara o
processo. Por exemplo, por mais que um corte na encosta para a construção de uma casa
aumente o risco de escorregamento, ele só ocorrerá quando disparado por fortes chuvas.
Caso for desencadeado por depósito de lixo, aterros em encostas, vazamentos de água e
esgotos, estes desastres deveriam ser classificados como humano. Foi a ação direta do
homem que resultou no disparo, apesar da susceptibilidade intrínseca da encosta
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(MARCELINO, 2008).
Na mesma situação, estão as inundações, assim como os demais tipos de
desastres naturais. No caso das inundações, se for desencadeada pela chuva, pelo
avanço do mar ou a junção dessas, trata-se de um desastre natural, independente da
vulnerabilidade da área.
No caso de desastre misto, é difícil encontrar casos que poderiam
verdadeiramente se enquadrar nessa classificação.
Quanto à intensidade, os desastres podem ser caracterizados em quatro
níveis (TABELA 1), sendo os níveis I e II considerados de pequeno porte, em que são
facilmente superáveis pelos municípios, não havendo necessidade de obtenção de
recursos provenientes dos governos estadual e federal. O nível III corresponde aos
desastres que podem ser superados com recursos locais, desde que complementados
com recursos estaduais ou federais. Este caso é passível da decretação da Situação de
Emergência (SE), pelo município ou estado. O nível IV são considerados de grande
intensidade, com impactos muito significativos, que não são possíveis de superação com
os recursos locais, mesmo quando os atores sociais estão bem preparados e informados,
de modo que há necessidade de ajuda financeira ou mesmo de pessoal e equipamentos
pelos governos estaduais ou federais, situação passível de decretação de Estado de
Calamidade Pública (ECP) (OLÍMPIO, 2013).
Tabela 1 -Classificação dos Desastres quanto ao nível de intensidade.
Prejuízos pouco vultosos, são mais facilmente
Nível I
suportáveis e superáveis pelas comunidades afetadas.

Nível II

Nível III

Nível IV

Fonte: modificado de Saito (2008).

Os danos causados são de alguma importância e os
prejuízos, embora não sejam vultosos, são
significativos.
Os danos causados são importantes e os prejuízos
vultosos; a situação de normalidade pode ser
restabelecida, mas com aporte de recursos estaduais e
federais.
Os desastres não são superáveis e suportáveis pelas
comunidades, o restabelecimento da situação de
normalidade depende da mobilização e da ação
coordenada dos três níveis do Sistema Nacional de
Defesa Civil- SINDEC, e em alguns casos, de ajuda
internacional.
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Quanto à tipologia a característica dos desastres, Tobin e Montz (1997),
apresentam duas propostas básicas. Os autores comentam que enquanto uma visa
detectar as semelhanças entre os fenômenos, categorizando-os, a outra visa diferenciálos dentro de uma mesma categoria. E essas são informações imprescindíveis numa
gestão de risco, o que leva a poupar tempo, recursos financeiros e vidas. A primeira,
quanto a tipologia, tem como premissa o evento geofísico que desencadeou o desastres
natural. Estes eventos fazem parte da geodinâmica externa (meteorológicos e
hidrológicos) e interna (geológicos) da Terra.
Os desastres naturais também possuem fases bem definidas. O que definirá
o grau de impacto serão as ações em determinada fase. Para que os impactos sejam
mínimos Brasiliano (2011), afirma ser necessário um processo de gestão de riscos para
desastres. Um dos objetivos fundamentais da gestão de risco em desastres é a prevenção
de riscos coletivos e a ocorrência de acidentes graves ou de catástrofes, exercendo a sua
atividade em diversos domínios como levantamento, previsão, avaliação e prevenção de
riscos coletivos, a análise permanente das vulnerabilidades perante a situação de risco e
a informação e formação das populações, visando a sua sensibilização em matéria de
autoproteção. A FIGURA 3 permite entender e analisar de forma sistemática como uma
sequência cíclica de etapas que se relacionam entre si, e que se agrupam por sua vez em
três fases distintas: antes, durante e depois dos desastres.

Figura 3 - Fases dos desastres e ações necessárias.

Fonte: Adaptado de Tobins e Montz (1997).
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Na atualidade o que se observa, é um aumento da vulnerabilidade da
urbanização, principalmente em decorrência da apropriação de ambientes naturais e
rurais pelas áreas urbanas, sem o devido conhecimento das potencialidades e limitações
do meio, além da falta de políticas e ações do Poder Público e da sociedade civil
organizada na gestão do espaço, resultando em impactos socioambientais significativos
após a ocorrência de eventos naturais intensos (ZANELLA; OLÍMPIO; GORAYEB,
2012).
Entre alguns fatores que promovem tais situações citam-se a ocupação de
ambientes frágeis, exploração de recursos naturais acima da capacidade de suporte,
agravamento das condições sociais e econômicas, ausência ou subestima dos perigos
naturais, carência de conhecimentos técnicos científicos das características dos eventos
naturais perigosos, entre outros.
Assim, um desastre natural, seria a correlação entre um fenômeno natural
perigoso e determinadas condições socioeconômicas e físicas vulneráveis. Porém, a
partir de que momento um determinado fenômeno natural pode ser considerado como
desastre natural?
O EM-DAT (Emergency Events Database), desenvolvido e administrado
pelo CRED (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters), procurou
estabelecer uma classificação através de critérios que permitem a catalogação de um
determinado evento como desastre natural.
O EM-DAT conceitua como desastre natural uma situação ou evento que
ultrapassa a capacidade de resposta de um determinado local, necessitando de
assistência externa para o retorno da normalidade, ou seja, pode ser caracterizado como
um evento imprevisto que causa grandes prejuízos e danos às áreas afetadas. Para um
fenômeno natural ser considerado pelo EM-DAT como desastre, pelo menos um desses
elementos deve ser preenchido: 1) 10 ou mais vítimas fatais; b) 100 ou mais pessoas
afetadas; c) declaração de estado de emergência; e d) pedido de assistência internacional
(MARCELINO, NUNES; KOBIYAMA, 2006).

2.2.2 Desastres Naturais no Mundo, no Brasil e no Estado do Ceará

Nas ultimas décadas tem ocorrido um aumento considerável na frequência
anual de desastres naturais em todo o globo. A média de desastres ocorridos na década
de 70 foi de 90 eventos por ano, saltando para mais de 260 eventos na década de 90.

53

Dentre os principais fatores responsáveis pelo aumento dos desastres naturais em todo o
mundo cita-se: o crescimento populacional, a segregação sócio-espacial ( aumento das
favelas e bolsões de pobreza), a acumulação de capitais em áreas de risco (ocupação da
zona costeira), o avanço das telecomunicações (registro e disseminação de
informações), entre outros (MARCELINO, NUNES; KOBIYAMA, 2006).
Segundo EM-DAT (2009), os eventos de desastres naturais no mundo,
passou de 50 registros por ano para 350 em 2008, tendo chegado a 500 em 2009. Ainda
segundo esta fonte, os prejuízos estimados, que em 1975, eram de aproximadamente 5
bilhões de dólares, passaram a 180 bilhões em 2008.
O número de desastres naturais ocorridos em 2011 (332) foi menor do que
em 2010 (386) e também abaixo da média anual de ocorrência de desastres para 20012010 (384), indicando uma estabilização do crescimento do número de desastres
registrados observados na década anterior. Menos pessoas foram mortas por desastres
em 2011 (30.773 mil) em relação a 2010, quando só o terremoto no Haiti causou a
morte de mais de 222.500 mil pessoas, em comparação com a média anual 2001-2010
(106,891 mil) (EM-DAT, 2011). No entanto, o número de vítimas registrado em 2011
(244,7 milhões) foi o maior desde 2003, quando 255.100 mil vítimas foram registradas,
e também foi acima da média anual da década de 232,0 milhões de vítimas.
Em 2011, a Ásia foi o continente mais atingido por desastres naturais
(44,0%), seguido pelas Américas (28,0%), África (19,3%), Europa (5,4%) e Oceania
(3,3%). Esta distribuição regional de ocorrência de desastres é comparável ao perfil
observado 2001-2010. No continente europeu, na década de 2001-2010, os desastres
diminuíram em torno de 68,7% (EM-DAT, 2011).
Nas Américas ocorreram em 2011 aproximadamente 93 desastres naturais,
desses desastres (45.2%) foram hidrológicos, (35,5%) foram desastres meteorológicos,
seguido por (14,0%) desastres climatológicos e (5,4%) de desastres geofísico (5,4%)
(EM-DAT, 2011) (Figura 4).
O número de vítimas de desastres hidrológicos e climatológicos dobrou em
2011 em relação a média anual de 2001-2010 de vítimas desses desastres, mas o número
de vítimas de desastres meteorológicos e geofísicos diminuiu. No geral, foi observado
um pequeno aumento no número de vítimas de desastres em 2011, em comparação com
a média anual de vítimas de desastres de 2001-2010. Desastres hidrológicos em 2011
causaram 65,5% das vítimas de desastres totais nas Américas, enquanto que uma quota
de 36,7 % ao ano, em média, foi observado de 2001-2010. Os desastres meteorológicos
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em 2011 foram responsáveis por 9,2% do total de vítimas de desastres nas Américas
(EM-DAT, 2011).
Figura 4 - Classificação de Desastres Naturais quanto a Natureza.

Fonte: EM-DAT

Ao longo da última década, a China, os Estados Unidos, Filipinas, Índia e
Indonésia, juntos, constituem o topo dos cinco países, que são mais frequentemente
atingidos por desastres naturais.
Nas FIGURAS 4 e 5, pode-se observar, alguns dados em porcentagem, de
ocorrência de desastres naturais no mundo e o percentual de vítimas originadas de
desastres no mundo em 2011. Ao analisar as FIGURAS 4 e 5, o que se constata é que a
maior porcentagem de desastres, ocorrerem em países em desenvolvimento.
Os dados citados nas FIGURAS 5 e 6, refletem as próprias condições
socioeconômicas desses países, como o adensamento populacional em áreas de risco, a
falta de planejamento urbano, os baixos investimentos na saúde e educação, entre outros
fatores, que aumentam consideravelmente a vulnerabilidade das comunidades expostas
aos perigos (ALEXANDER, 1997; ALCÁNTARA-AYALA, 2002).
E são esses fatores que tem contribuído para elevar o número de vítimas
fatais nos países em desenvolvimento. Tanto que do total de mortes por decorrência dos
desastres naturais, mais de 95% ocorreram nos países considerados mais pobres
(ALEXANDER, 1995; DEGG, 1992; TOBIN E MONTZ, 1997).
No Brasil, os principais fenômenos relacionados a desastres naturais, são
derivados da dinâmica externa da Terra, tais como, inundações e enchentes,
escorregamentos de solo e/ou rochas e tempestades. Estes fenômenos ocorrem
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normalmente associados a eventos pluviométricos intensos e prolongados, nos períodos
chuvosos que correspondem ao verão na região Sul e Sudeste e outono e inverno na
região Nordeste.

Figura 5 - Percentual de ocorrência de desastres naturais no mundo em 2011.

Fonte: Annual Disastrer Statiscal review 2011, CRED/UCL.
Figura 6 - Percentual de vítimas originadas por desastres naturais no mundo em 2011.

Fonte: Annual Disastrer Statiscal review 2011, CRED/UCL.

Segundo Marcelino (2008) no Brasil a maioria dos desastres (mais de 80%)
esta associada às instabilidades atmosféricas severas. Somente os desastres hidrológicos
que englobam inundações, enchentes e movimentos de massa, em 2008 o Brasil esteve
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em 10° lugar entre os países do mundo em número de vítimas de desastres naturais, com
1,8 milhões de pessoas afetadas (OFDA/CRED, 2009; SEDEC, 2009).
Em dados disponibilizados mais recentes, integrantes do Centro de Estudos
e Pesquisa sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina (CEPED/UFSC),
revela-se trajetória crescente da quantidade de desastres no país, considerando os
eventos de estiagem e seca, inundação gradual, vendaval e/ou ciclone, tornado, granizo,
geada e incêndio florestal. Na FIGURA 7 , observa-se a distribuição dos registros de
desastres no período de 1991 a 2010 a partir do percentual correspondente a cada ano
em relação à quantidade total do período. Mesmo considerando a histórica fragilidade
do Sistema de Defesa Civil em manter seus registros atualizados, observa-se o aumento
do número de desastres na década de 2000.

Figura 7 - Desastres Naturais no Brasil.

Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED/UFSC, 2012).

Quanto aos desastres de dinâmica externa, pode-se destacar alguns mais
recentes no Brasil como: o furacão Catarina, que atingiu a região Sul do Brasil em
março de 2004, destruindo cerca de 1.500 residências e danificando outras 40.000.
Apesar da inexistência de uma estrutura de alertas e avisos de ciclones tropicais, apenas
três pessoas morreram e outras 75 ficaram feridas; os deslizamentos de terra e as
inundações em Santa Catarina no segundo semestre de 2008, o qual provocou mortes e
desabrigados mais de 78 mil pessoas; as inundações no Ceará em 2009; enchentes e
deslizamentos de terra no Rio de Janeiro em 2011, onde os serviços governamentais
contabilizaram 916 mortes e em torno de 345 desaparecidos.
Os municípios mais atingidos por desastres naturais no Brasil, localizam-se
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito Santo, Santa Catarina,
Paraná, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Ceará (KOBIYAMA et al,
2006; CARVALHO e GALVÃO, 2006).
Avalia-se que no Brasil, os desastres naturais mais frequentes são as
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inundações, os deslizamentos de terra, as estiagens e as erosões. Estes fenômenos
naturais severos são fortemente influenciados por características regionais tais como:
rocha, solo, topografia, vegetação, condições meteorológicas, etc. No entanto, um
fenômeno natural só é caracterizado como desastre quando ocorrem em locais onde os
seres humanos vivem, resultando em danos (materiais e humanos) e prejuízos
(socioeconômico) (MONTEIRO, 2011).
Seguindo a tendência mundial, constata-se também no Brasil um
crescimento significativo das ocorrências de desastres naturais a partir de 1960
(TOMINAGA, 2009). Este aumento dos desastres naturais é considerado por diversos
autores como consequência do intenso processo de urbanização, que leva ao
crescimento desordenado das cidades em áreas impróprias à ocupação, devido às suas
características geológicas e geomorfológicas desfavoráveis. As intervenções antrópicas
nestes terrenos, tais como, desmatamentos, cortes, aterros, alterações nas drenagens,
lançamento de lixo, construção de moradias, feitas, na sua maioria, sem a implantação
de infraestrutura adequada (TOMINAGA, 2009).
No estado do Ceará, os desastres naturais são fenômenos cada vez mais
frequentes, fazendo parte da história cearense.
As secas por exemplo estiveram presente em diversos momentos dessa
história, atingindo a população, que em parte se faz responsável pela fragilidade
socioeconômica. Apesar da seca ser a maior causa dos desastres naturais no Ceará,
nesse trabalho apenas os desastres naturais decorrentes de eventos hidrometeorológicos
serão abordados.
Os desastres estão fortemente relacionados com a maior exposição da
população

a

riscos

diversos,

acarretando

uma

situação

de

vulnerabilidade

socioambiental mais recorrente. Nas grandes cidades, a urbanização desordenada,
contribui ainda mais para um incremento nos impactos ocasionados por episódios
pluviométricos extremos, o qual atingem principalmente as populações mais
vulneráveis.
A seguir são apresentados alguns eventos mais recentes de inundações que
afetaram o estado do Ceará.
O ano de 2008 foi chuvoso, sendo reconhecidas 39 decretações de situação
emergência, em consequência dos danos decorrentes de inundações. Nesse ano as bacias
mais afetadas foram as dos rios Salgado, médio Jaguaribe, Acaraú, Aracatiaçu e Coreaú
(OLÍMPIO, 2013). Esse ano, segundo a Defesa Civil do Estado, cidades como, Aurora,
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Crateús e Lavras da Mangabeira, chegaram a decretar estado de Calamidade Pública. Na
FIGURA 8 observa-se um a foto de um evento de chuva da cidade de lavras da
Mangabeira em abril de 2008.

Figura 8 - Inundação na cidade de Lavras da Mangabeira em abril de 2008

Fonte: Geraldo Magela de Almeida Sousa.

O ano de 2009, foi o mais significativo e de maior abrangência espacial.
Foram reconhecidas 121 situações de emergências, onde 107 foram motivadas pelas
enchentes e 14 por enxurradas. As inundações atingiram diversos municípios em todas a
bacias do estado (FIGURA 9), mas com maior ênfase nos rios Jaguaribe, Banabuiú,
Acaraú, Coreaú e na bacia metropolitana. As enxurradas concentraram-se nos rios
Maciço de Baturité e Serra da Ibiapaba (OLÍMPIO, 2013).

Figura 9 Fotos de eventos de chuva na Capital do Ceará em maio de 2009

(a)

(b)

Fonte: (a) O Povo on line e (b) Portal Verdes Mares.

A cidade do Crato nos anos de 2011 e 2012 evidenciou desastres naturais
(FIGURA 10), todos relacionados com inundações. Segundo Brito e Silva (2012), que
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estudaram o evento extremo na cidade do Crato, no dia 28 de janeiro de 2011 e 5 de
março de 2012, onde observou-se um volume de chuva de 162 mm e 92 mm. Esses
eventos de chuva intensa, causaram segundo as autoras, diversos problemas, para a
população cratense. No primeiro evento mais de 50 famílias ficaram desabrigadas e
prejuízos para os comerciantes locais. No segundo evento, ocorreram diversos
alagamentos e inundações no centro da cidade.

Figura 10 -Fotos do evento de chuva de janeiro de 2011, na cidade do Crato

Fonte: Dihelson Mendonça.

Olímpio (2013), estudando os desastres naturais produzidos pelas
estiagens/secas e inundações, no estado do Ceará entre os anos de 2003 a 2012, mostrou
a evolução daqueles relacionados a inundação, onde as estas promoveram 255 registros,
sendo que 11 resultaram em ECP e 244 em SE, estando distribuídas entre 146 (79,35%)
municípios. Deste total segundo Olímpio (2013), as enchentes foram responsáveis por
237 desastres, impactando 135 municípios Ainda segundo o autor, o ano de 2004, ano
considerado chuvoso a muito chuvoso, os registros de desastres de inundação
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distribuíram-se por todo o estado do Ceará, porém, com destaque para os municípios
pertencentes às bacias dos rios Jaguaribe, Banabuiú e Acaraú. Na FIGURA 11, observase chuva forte, na cidade de Fortaleza no dia 17 de janeiro de 2012.

Figura 11 - Foto da chuva ocorrida em Fortaleza no dia 17 de janeiro de 2012.

Fonte: Povo on line (retirada do blog Sobral de Prima).

Zanella, Olímpio e Gorayeb, 2012, analisando os eventos hidroclimáticos
intensos no estado do Ceará, observaram, que a estiagem é a principal responsável pelos
impactos sobre o espaço cearense afetando o abastecimento dos núcleos urbanos e
comprometendo principalmente o setor agrícola. Com relação aos eventos de
inundações os autores constataram, que os mesmos impactaram diversos municípios,
com destaque aos municípios localizados na bacia do rio Acaraú e na região do Cariri.
Em relação as enxurradas no estado do Ceará, os autores relataram, que as mesmas
ocorrem somente em eventos pluviais intensos e sobre os ambientes serranos de
Baturité Araripe e Ibiapaba.
Monteiro e Zanella, 2013, analisando eventos extremos diários em
Fortaleza, apresentaram, alguns registros da Defesa Civil, que provocaram grandes
impactos a capital cearense como: o evento do dia 24 de abril de 1997, que deixou 2830
casas alagadas, 308 casas destruídas, 403 famílias desabrigadas, dois desaparecidos e
uma vítima fatal. Outro evento extremos citado pelos autores foi o do dia 29 de janeiro
de 2004, onde em 24 horas, foram verificados 250 mm de chuva que afetaram inúmeras
comunidades. Em janeiro de 2004, 72 mil pessoas foram atingidas em todo o estado do
Ceará pelas chuvas, 32 Municípios ficaram em situação de emergência e 2 em Estado de
Calamidade Pública.
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2.2.3 Riscos e Vulnerabilidade

O risco afeta a todos. Pessoas, famílias e comunidades estão em permanente
exposição a riscos que podem ameaçar o seu bem-estar. A saúde-doença, o desemprego,
crimes violentos e uma mudança repentina nas condições de mercado podem, em
princípio, afetar todas as pessoas. A noção de risco está bastante difundida na sociedade.
É objeto de debates, análises e estudos no meio acadêmico, governamental e
empresarial.
Na sociedade pós-moderna, o risco é onipresente, estando em todas as
atividades humanas, mesmo as mais simples, como fazer um passeio, dirigir ou
trabalhar, por outro lado aquilo que é normal se converteu em risco, a exemplo do
envelhecimento e da morte. Diante destas características, o sociólogo Beck denomina
esta sociedade como a “sociedade do risco”, etapa posterior à modernidade, no qual os
riscos tornam-se cada vez mais comuns e temidos. Para o autor, a noção de risco foi
central na estruturação da sociedade do século XX e está ligada às condições de
incerteza e de desproteção, manifestados nas esferas política, social, econômica, cultural
e ambiental (VEYRET; RICHEMOND, 2007).
Assim, prevalece a todo instante um sentimento de insegurança que parece
ser alimentado pelo próprio desenvolvimento das ciências e das tecnologias, pois à
medida que se elaboram ações para a redução das incertezas, garante-se a perpetuação
dos riscos a quem não pode obtê-las, fazendo que estes se distribuam diferentemente no
espaço e atinjam populações específicas, tornando-as socialmente mais vulneráveis
(VEYRET; RICHEMOND, 2007; TORRES, 2006).
Na última década tem sido muito corrente o uso do conceito “risco” nas
mais diferentes áreas do conhecimento. Isso ocorre em função da concepção
polissêmica, ou seja, os vários sentidos que uma mesma palavra possui. Assim, é ampla
a sua utilização nos mais diversos campos do conhecimento, mas notadamente com
maior expressão no campo econômico, da saúde, social e das geociências.
Na economia ainda hoje é amplamente empregado para designar a incerteza
em perdas e ganhos, tais como risco-cambial e risco-país. As aplicações cujos lucros são
incertos, mas que por outro lado podem também obter um resultado positivo, são
características dos investimentos de risco. Na conjuntura das ciências da saúde, o uso da
expressão risco à saúde humana também é abrangente e faz referência à possibilidade de
contrair doenças; ou algo indesejável ocorrer e prejudicar o bem-estar do indivíduo. Nas
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ciências sociais, o uso não é condicionado a aspectos negativos. Para os demógrafos,
por exemplo, o risco é uma probabilidade neutra e não necessariamente ruim, a exemplo
do risco de gravidez ou de casamento (MARANDOLA JR.; HOGAN, 2005). Mesmo
nas Geociências, existem abordagens diferenciadas sobre risco. A Geologia de
Engenharia, a Geografia ou a Geotecnia tratam o conceito do ponto de vista estrutural
ou de probabilidade de um determinado fenômeno.
Embora o termo risco seja corriqueiro na literatura científica e no senso
comum, ele apresenta sérias incongruências conceituais, por vezes, tornando-o
fragmentado, contraditório e sem precisão. O mesmo é estudado por vários ramos do
conhecimento, os quais produzem reflexões, métodos próprios e diferentes entre si,
dificilmente considerando os avanços conquistados pelos demais campos do saber
(MARANDOLA JR.; HOGAN, 2004).
Na literatura internacional risco é a probabilidade de ocorrer consequências
danosas ou perdas esperadas (mortos, feridos, edificações destruídas e danificadas, etc.),
como resultado de interações entre um perigo natural e as condições de vulnerabilidade
local (UNDP, 2004).
A noção de risco é frequentemente tratada, por muitos autores das
geociências, como (CERRI; AMARAL, 1998) e a própria política Nacional de Defesa
Civil (BRASIL, 1994), como um produto da probabilidade de ocorrências de um
fenômeno natural indutor de acidentes pelas possíveis consequências que serão geradas
(perdas econômicas ou sociais) em uma dada comunidade.
Embora esta noção seja bastante utilizada, ela não tem em sido aceita por
alguns autores das geociências, como (CAMPOS (1999); LAVELL (1999); CARDONA
(2001)), os quais entendem que a situação de risco é caracterizada pela presença
simultânea (ou pela interação) de dois componentes: a ameaça e a vulnerabilidade,
sendo o primeiro relacionado às condições físico-naturais do terreno ou área ocupada
(maior ou menor perigo), enquanto que o segundo diz respeito às condições objetivas e
subjetivas de existência, historicamente destinadas, que originam ou aumentam a
predisposição de uma comunidade a ser afetada pelos possíveis danos decorrentes de
uma ameaça (CAMPOS, 1999).
Para Veyret e Richemond (2007), “risco” se define como uma situação
relacionada à percepção de uma possível catástrofe, na qual uma população ou um
indivíduo a percebe e pode sofrer seus efeitos. Zanirato et al., (2008) afirmam que o
“risco não é algo apenas a ser medido. Ele pode ser apreendido e qualificado na
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perspectiva da sociedade do medo e do risco. É um evento cultural que remete para
além da condição de indivíduo”.
Em linhas gerais, a ocorrência do risco pode ser observada através da
associação de duas variáveis: a vulnerabilidade da população, como um processo
socialmente construído, com a susceptibilidade dos lugares como parte de uma
dinâmica planetária (VEYRET, 2007; CUTTER et al., 2003).
Diante dos diversos enfoques da temática dos riscos, este termo recebe um
complemento identificador da origem do fenômeno perigoso, como natural,
tecnológico, econômico, social, político, entre outros. Todavia, ressalta-se que
independente da origem, o risco sempre será humano. A TABELA 2 apresenta diversas
definições do conceito de risco.
Tabela 2 - Definições de conceito de risco.
Autor (es)

Almeida (2011)

Monteiro (2011)

Souza e Zanella (2009)

Nunes (2009)

Tominaga (2009)

Castro, Calheiros e Moura (2004)

Veyret e Richemond (2007)

Definições de Risco
É a percepção de um indivíduo ou grupo de
indivíduos da probabilidade de ocorrência de um
evento potencialmente perigosos e causador de danos,
cujas consequências são uma função da
vulnerabilidade intrínseca desse indivíduo ou grupo.
Está relacionado a probabilidade de determinadas
populações serem negativamente afetadas por um
fenômeno geográfico
Refere-se a uma situação de ameaça ambiental (risco
ambiental)
atuando
sobre
uma
população
reconhecidamente vulnerável.
Probabilidade de consequências danosas a partir da
interação entre um evento deflagrador, natural ou não,
e condições de vulnerabilidade da população que, por
sua vez, revelam o quanto um sistema social é
(in)capaz de enfrentar / superar / grupos sociais a
mudanças inesperadas, com rupturas nos seus modos
de vida a partir de impactos socioambiental.
É a possibilidade de se ter consequências prejudiciais
ou danosas em função de perigos naturais ou
induzidos pelo homem.
Relação existente entre a probabilidade de que uma
ameaça de evento adverso ou acidentes determinados
se concretize, com o grau de vulnerabilidade do
sistema receptor a seus efeitos.
Define-se como a percepção do perigo, da catástrofe
possível. Ele existe apenas em relação a um indivíduo
e a um grupo social ou profissional, uma comunidade,
uma sociedade que apreende por meio de práticas
específicas.
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Tabela 2 - Definições de conceito de risco. (continua)
Pode ser entendido como a maior probabilidade de
determinados indivíduos ou grupos serem ameaçados
por fenômenos específicos.

Torres (2006)

A probabilidade de ocorrência de processos no tempo
e no espaço, não constantes e não-determinados e a
maneira como estes processos afetam (direta e
indiretamente) a vida humana.

Castro, Peixoto e Do Rio (2005)

Hyndman e Hyndman (2001)

Essencialmente o Risco é considerado hazard quando
no intervalo de recorrência se tens custos.

Cerri e Amaral (1998)

Possibilidade de ocorrência de um acidente.

Egler (1996)

Expressa tanto a dimensão social de eventos
catastróficos, como a percepção individual de seus
efeitos.

Fonte: Adaptada de Olímpio 2013

Entre os riscos estudados, destacam-se os ambientais, os quais se inscrevem
nas relações entre sociedade e natureza, fundamentadas sobre as atuais tendências da
abordagem ambiental, referindo-se a uma situação probabilística em que ocorrem
conjuntamente um perigo ambiental, proveniente da dinâmica dos sistemas naturais, do
uso inadequado de uma tecnologia antropogênica ou de condições socioeconômicas
adversas que atuem sobre um sistema social vulnerável. Desta forma, a noção de risco
ambiental associa as ciências da natureza às ciências da sociedade, conduzindo uma
abordagem dual e de interface (MENDONÇA, 2004).
Pode

ser

considerado

como

risco

ambiental

a

contingência

de

acontecimentos como: deslizamentos, enchentes/inundações, as diversas formas de
contaminação, seja por via atmosférica ou hídrica, ou ainda as decorrentes do contato
com o lixo, entre outras. A possibilidade de perdas, que é inerente ao risco, incluído aí o
ambiental, possui uma dimensão espacial. Assim, um evento desastroso pode resultar
em danos materiais, doenças e até perda de vidas humanas em sua área de ocorrência.
Quanto à localização, ou mesmo à distribuição espacial dos riscos, não
descartando a sua manifestação nas áreas rurais, tende a existir uma concentração
espacial nas áreas urbanas, principalmente “em função da inadequação ou de
características conflitantes das formas de ocupação e uso do solo e os processos
produtivos/tecnológicos, sociais e ‘naturais’, que determinam situações de perdas
potenciais ou efetivas” (CASTRO; PEIXOTO; PIRES DO RIO, 2005, p.27).
Alguns autores como Cerri e Amaral (1998), apresentaram uma
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classificação dos diferentes tipos de riscos ambientais, subdividindo-o em três
categorias: risco natural, risco tecnológico e risco social. Nessa pesquisa porém, se
enfatizara o risco natural, destacando-se os promovidos pelos eventos de chuva extrema.
A categoria risco natural está relacionada a processos e eventos de origem
natural ou induzida por atividades humanas. Para Aneas de Castro (2000) os perigos
naturais referem-se a uma situação onde os eventos naturais danosos ocorrem em
regiões e períodos mais ou menos definidos, podendo causar danos e prejuízos.
Para Castro, Peixoto e Pires do Rio (2005), o risco naturais desencadeia
processo que pode apresentar uma natureza bastante diversificada, tanto em escala
temporal, como também em escala espacial, pois o risco natural, pode apresentar-se
com diferentes graus de perdas, em função da intensidade (magnitude), da abrangência
no espaço e do tempo de atividade dos processos.
Em relação ao risco tecnológico, Castro, Peixoto e Pires do Rio (2005),
enfatizam, que esse tipo de risco, se inserem nos processos produtivos e da atividade
industrial, sendo uma categoria bastante pesquisada, a qual leva em consideração os
vazamentos de produtos tóxicos, lançamentos de materiais perigosos, acidentes
nucleares, contaminação (solo, água, superfície, etc).
Em relação ao risco social os autores Castro, Peixoto e Pires do Rio (2005),
analisam este tipo de risco, com diferentes visões: como por exemplo o dano que uma
determinada população pode causar (terrorismo, guerra, etc); a visão entre
marginalidade e vulnerabilidade a desastres naturais; o risco social como resultante de
carências sociais que contribuem para uma degradação das condições de vida da
sociedade.
Embora, os natural hazards tenham sua origem nos processos naturais, em
determinadas situações a ação consciente ou não da sociedade na produção do espaço
pode interferir na dinâmica natural, podendo acelerar os processos e conferir uma maior
intensidade a estes eventos (KOBIYAMA et al, 2006).
Para Aneas de Castro (2000) os perigos naturais referem-se a uma situação
onde os eventos naturais danosos ocorrem em regiões e períodos mais ou menos
definidos, podendo causar danos e prejuízos. Neste sentido, o risco remete ao fator
probabilístico, enquanto o hazard é o evento danoso que coloca em perigo (SMITH,
1992 apud MARANDOLA JR.; HOGAN, 2004), devido à possibilidade da ocorrência
de danos em um determinado período e local.
Alguns autores da geografia, em língua portuguesa, empregam o termo
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hazard, ora como risco, ora como acidente. Em algumas obras, o termo foi traduzido
como acaso, enquanto que em outras como perigo (MONTEIRO, 2011).
Castro (2000), propôs a tradução de hazard como perigo, traduzindo mais
fielmente o sentido da expressão em inglês e fornecendo um significado similar à idéia
de ameaça, considerando enquanto possibilidade.
Para Mattedi e Butzke (2001), os hazards, na perspectiva física e humana,
podem ser definidos como uma complexa rede de fatores físicos que interagem com a
realidade cultural, política e econômica da sociedade. Eles têm sido classificados e
ordenados de acordo com processos desencadeadores: meteorológicos, hidrológicos e
geológicos. Porém, mesmo agrupados, possuem pouca similaridade entre si. Por
exemplo, seca e inundação são da mesma categoria (hazards hidrológicos). No entanto,
suas origens, formas de manifestação e impactos são bastante diferenciados.
Porém, outros pesquisadores, tratam a noção de risco como produto da
probabilidade de ocorrência de um fenômeno natural indutor de acidentes pelas
possíveis consequências que serão geradas (perdas econômicas e sociais) em uma dada
sociedade (SOUZA; ZANELLA, 2009). Diante do exposto, a expressão R(risco) =
P(probabilidade) x C (consequências), é a ideia difundida por pesquisadores como:
(VARNES, 1984; CERRI, 1993; CERRI; AMARAL, 1998; FERNANDES; AMARAL,
2000), e também adotada pela Política Nacional de Defesa Civil (BRASIL, 1994). Para
Campos (1999), porém, a expressão R = P x C pode causar um erro de interpretação,
oferecendo uma visão distorcida de que probabilidade e consequência podem ser
multiplicadas simplesmente segundo uma lógica matemática.
Existem outras expressões com o objetivo de melhor descrever um
resultado, por exemplo, a equação apresentada pela Defesa Civil (BRASIL, 2007), que
define a risco como:
R=A+V

(1)

R = Risco
A= Ameaça
V= Vulnerabilidade
Na visão da Geografia, o termo vulnerabilidade está diretamente vinculado
às probabilidades das populações serem negativamente afetadas por um fenômeno
geográfico, como, por exemplo, o climático. Assim, as regiões ou áreas e populações
vulneráveis são aquelas que podem ser atingidas por algum evento geográfico, como
inundações, enxurrada e seca. Por suas características geomorfológicas ou por sua
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localização geográfica, certas áreas são mais vulneráveis a tais eventos. Exemplo disso
são as áreas de risco de inundação, que por sua condição geomorfológica e de
localização (planície aluvial localizada junto aos rios), aliadas aos condicionantes
climáticos (eventos pluviométricos de maior magnitude – causadores de inundações), e,
além disso, ocupadas por populações carentes, tornam-se, no ambiente urbano, áreas
altamente vulneráveis. (DESCHAMPS, 2004).
Nem todo fenômeno natural intenso é perigoso, mas somente aqueles que
poderão atuar sobre indivíduos e bens vulneráveis. Por exemplo, uma chuva extrema
ocorrida em uma região desabitada é apenas um fenômeno natural, todavia uma
precipitação, mesmo com menor intensidade, pode ser um hazard, caso atue sobre um
espaço vulnerável e possivelmente resulte em danos (OLÍMPIO, 2013). Monteiro
(1991) afirma que a existência de um natural hazard parte da iniciativa humana da
adoção ou não de formas de ajustamento à dinâmica ambiental.
A noção de vulnerabilidade ganhou força em finais dos anos 90 nas ciências
sociais, e seu conceito continua sendo discutido e aprimorado por diversos autores
latino-americanos, os quais o vêm aplicando ao tema população e desenvolvimento
(DESCHAMPS, 2004).
Segundo o dicionário Houaiss (2001), vulnerabilidade é qualidade ou estado
do que é ou se encontra vulnerável, isto é, “o que, quem pode ser fisicamente ferido ou
sujeito a ser atacado, derrotado, prejudicado ou ofendido”. A etimologia de vulnerável
vem do latim vulnerabilis que significa “que causa lesão” e remete ao antepositivo
vulner, que significa “ferida” e é semanticamente conexo com o grego traûma, atos.
Logo, constata-se que o sentido de vulnerabilidade tem uma conotação negativa e esta
relacionado sempre com perdas.
A vulnerabilidade é algo inerente a uma determinada população, e varia de
acordo com suas possibilidades culturais, sociais e econômicas. Assim, aqueles que
possuem menos recursos serão os que mais dificilmente se adaptarão e, portanto são os
mais vulneráveis, pois a capacidade de adaptação é dada pela “riqueza, tecnologia,
educação, informação, habilidades, infra-estrutura, acesso a recursos e capacidade de
gestão” (IPCC, 2001).
As causas responsáveis pela geração de vulnerabilidades são os processos
econômicos, demográficos e políticos, que afetam a destinação e distribuição de
recursos entre os diferentes grupos de pessoas, bem como refletem na distribuição do
poder (CARDONA, 2001)
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Segundo Pelling (2003), a vulnerabilidade denota a exposição ao risco e a
incapacidade de evitar ou absorver danos em potencial, sendo dividida em três tipos:
física (relacionadas às construções), social (relacionada ao sistema social, econômico e
político) e humana (união entre a física e a social).
A vulnerabilidade em si mesma constitui um sistema dinâmico, isto é, surge
como consequência da interação de uma série de fatores e características internas e
externas, que convergem em uma comunidade particular. O resultado dessa interação é
a incapacidade da comunidade para responder adequadamente ante a presença de uma
ameaça determinada. Wilches-Chaux (1993) denominou Vulnerabilidade Global, a essa
interação de fatores e características, constituída por dez níveis de vulnerabilidade,
porém, na TABELA 3, serão mostradas apenas as características das vulnerabilidades
aplicadas para a análise de riscos ambientais (vulnerabilidades: física, social,
institucional, ambiental e econômica).
A vulnerabilidade pode ser analisada de diferentes pontos de vista (físico,
social, político, tecnológico, ideológico, cultural e educativa, ambiental, institucional),
mesmo que todas elas, de alguma maneira, estejam relacionadas à realidade atual da
região. Sua gestão está associada diretamente com fatores de ordem antrópica, isto é, a
interação humana com a natureza, (BANKOFF, 2001; CANNON, 2003; CARDONA,
2005; MASKREY, 1989).

Tabela 3 - Tipos de vulnerabilidades aplicadas a análise de riscos ambientais.
Tipos de Vulnerabilidade
Características

Vulnerabilidade física

Vulnerabilidade institucional

Vulnerabilidade social

Vulnerabilidade ambiental

relativa à localização dos assentamentos humanos em
zonas de risco e às deficiências de resistência dos
elementos expostos para absorver os efeitos da ação
do fenômeno que representa a ameaça.

se reflete na obsolescência e rigidez das instituições,
onde a burocracia e a decisão política, entre outros,
impedem respostas adequadas e ágeis.
respectivo ao baixo grau de organização e coesão
interna de comunidades sob risco de desastre, que
impedem sua capacidade de prevenir, mitigar ou
responder a situações de desastre.
referente à degradação ou à destruição dos recursos
naturais.
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Tabela 3 - Tipos de vulnerabilidades aplicadas a análise de riscos ambientais (continua)
referente a setores economicamente mais deprimidos
da humanidade, que são, por essa razão, os mais
vulneráveis frente às ameaças naturais.

Vulnerabilidade econômica
Fonte: Adaptada de Wilches-Chaux (1993).

Segundo Salgado (2005) a vulnerabilidade e o risco estão associados às
decisões de políticas que uma sociedade tem adaptado ao longo do tempo e dependem,
portanto, do desenvolvimento de cada região ou localidade. Para esse autor o risco se
origina como um produto da função que se relaciona à priori a ameaça e à
vulnerabilidade, e se considera intrínseco e latente dentro de uma sociedade, em função
de seu nível, grau de percepção e meios para enfrentá-lo, dependem das diretrizes
marcadas pela mesma sociedade conforme mostra a FIGURA 12.

Figura 12 - Relação entre ameaça, vulnerabilidade e risco.
AMEAÇA

VULNERABILIDADE

RISCO

Fenômenos Naturais

Grau de exposição e fragilidade,
valor econômico. Probabilidade de
que devido à intensidade de um
evento e as fragilidades dos
elementos expostos, ocorrem danos
para a economia, ao meio ambiente
e a vida humana.

f (A,V)

Probabilidade que
ocorra um evento, com
espaço e tempo
determinado, com
intensidade suficiente
para produzir danos.

Probabilidade
combinada entre
parâmetros
anteriores

Fonte: Adaptado de SALGADO (2005).

Estimar a vulnerabilidade não é uma tarefa simples, em virtude da
complexidade dos diferentes fatores que a envolvem. Barroca et al. (2006) elencaram
três aspectos principais desta complexidade:
a) a primeira diz respeito ao perigo natural por si só. Perigos naturais são
fenômenos complexos e não podem ser analisados e descritos de uma só
maneira, pois diferentes escalas de análise resultam em diferentes
resultados. Por exemplo, no caso das inundações, altura das águas,
velocidade do fluxo, presença de escombros, qualidade da água (poluentes),
frequência, podem ser usados como critérios para avaliá-las. Assim, a cada
evento o perigo assume características físicas, temporais e espaciais
próprias. Chama-se esta complexidade de complexidade externa;
(b) a segunda diz respeito ao elemento em risco, que pode ser afetado pelo
perigo natural de diversas maneiras. Efeitos sobre o comércio, transportes,
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atividades industriais, serviços públicos, serviços de saúde, não tem o
mesmo impacto em termos de vulnerabilidade. Impactos de curto prazo
tendem a causar perdas de vida humana e perdas diretas as atividades
econômicas. Já a longo prazo, custos de restabelecimento da normalidade e
manutenção de serviços afetados serão considerados mais importantes. Esta
complexidade é denominada primeira complexidade inerente;
(c) a terceira refere-se à resposta do elemento em risco e suas interações
com o objeto em risco. Tendo consciência do risco, a sociedade é capaz de
se preparar ou reagir, adotando medidas preventivas antes e uma resposta
eficaz durante o evento, através de medidas estruturais ou não-estruturais.
Esta é chamada de segunda complexidade inerente.
Diante do exposto, vê-se, que a vulnerabilidade é uma noção
multidimensional, na medida em que afeta indivíduos, grupos e comunidades em planos
distintos de seu bem estar, de diferentes formas e intensidades, resultadas de uma
combinação de fatores que possam produzir uma deterioração do nível de bem-estar
desses grupos, em consequência de sua exposição a determinados tipos de riscos
(MONTEIRO, 2011).

2.2.4 Chuva Extrema

A atmosfera é dinâmica por sua própria natureza, seguindo um ritmo
composto por eventos usuais e eventos extremos, anômalos ou excepcionais. Os eventos
usuais são registrados com maior frequência, possibilitando a sua absorção pelas
sociedades que se adaptam ao seu ritmo natural, sendo que estes eventos não se
distanciam de maneira significativa da média (BARBOSA, 2007).
A precipitação é uma das variáveis meteorológicas mais importantes para os
estudos climáticos das diversas regiões do Brasil. Tal importância deve-se às
consequências que estas podem ocasionar, quando ocorridas em excesso (precipitação
intensa), para os setores produtivos da sociedade tanto econômico e social (agricultura,
transporte, hidrologia, etc.), causando enchentes, assoreamento dos rios, quedas de
barreiras, etc. (CALBETE et al., 1996).
Calvetti et al., (2006), define chuvas extremas a partir da categoria
hidrológica, aquela, cujos os valores superam 50 mm em 24/h. Barbosa (2007), “os
eventos extremos de chuva são aqueles em que os totais num certo período - seja anual,
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sazonal, diário ou outro - apresentaram desvios de chuva superiores ou inferiores ao
comportamento habitual da área no período analisado”.
Conforme Araújo et al., (2008), as chuvas intensas, ou chuvas extremas são
também conhecidas por chuvas máximas e tem distribuição irregular tanto
temporalmente quanto espacialmente. Esse tipo de evento causa grandes prejuízos, tais
como: erosão no solo, inundações e perdas agrícolas. Reis et al., (2004), afirmaram que
as chuvas extremas na grande Belo Horizonte, têm grande influência da orografia da
Serra do Curral, mostrando que áreas acidentadas apresentam maior potencial de chuvas
extremas. Segundo Salvador (2004), as chuvas extremas podem ser desencadeada pela
associação de sistemas atmosféricos, como foi o caso de janeiro de 2004 no Nordeste
brasileiro em que a ação concomitante de três sistemas de grande escala: frentes frias,
que se deslocaram até o sul da Bahia, o deslocamento da ZCIT mais para o sul, e a
formação de um VCAN sobre o Atlântico.
Santos e Satyamurty (2002), fizeram um estudo sobre eventos extremos de
precipitação na região sudeste do Brasil e redondezas no período de 1997-2001, e
concluiram que um evento severo causa grandes impactos sociais e econômicos sobre a
sociedade. Por exemplo, uma chuva forte e rápida de intensidade 40 mm/hora, em uma
grande cidade traz inundações repentinas. Na região da Grande São Paulo eventos desta
magnitude acontecem três a seis vezes ao ano. Todavia, uma chuva desta ordem não é
um evento raro e nem causa grandes desastres em áreas florestais, porém em áreas
urbanas podem causar perdas econômicas.
Muitos eventos extremos de chuvas quando atingem áreas ocupadas,
especialmente aglomerados urbanos, ocorrem acidentes, desastres e catástrofes, que
podem ser definidos como impactos negativos ao sistema socioeconômico. Geralmente
provocam mortes e grandes prejuízos materiais. Segundo Alexander (1995), nas
catástrofes, a intensidade dos impactos negativos é extremamente elevada, sendo
necessários recursos que vão além das possibilidades de uma região ou do próprio país.
Segundo Cardoso, Ullmann e Bertol., (1998), o conhecimento das
características das precipitações intensas é fundamental para o planejamento de práticas
de conservação do solo e da água, de manejo de bacias hidrográficas e para o
dimensionamento de estruturas hidráulicas em geral. Geralmente tais precipitações são
capazes de gerar grande quantidade de escoamento superficial. Cecílio et al., (2009),
afirma que as precipitações intensas podem causar grandes prejuízos em áreas agrícolas,
como a inundação de terras cultivadas, a erosão do solo, a perda de nutrientes, o
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assoreamento e a poluição de corpos d’água.
No estado do Ceará, vários desastres associados a enchentes, inundações,
alagamentos e enxurradas causam graves danos e também temor entre a população,
quando o período chuvoso se aproxima, principalmente, quando se tem um ano
caracterizado como chuvoso.

Neste prisma, têm-se os

tipos

de desastres

hidrometeorológicos mais comuns, associados aos eventos de chuva extrema que
ocorrem no estado do Ceará:

2.2.4.1 Enchentes, inundações e alagamento

Goerl e Kobiyama (2005), destacam que existem diversos termos
relacionados ao fenômeno das inundações. Em função de traduções equivocadas e
adaptações mal feitas de termos provenientes de línguas estrangeiras, esses termos são
frequentemente usados equivocadamente. As palavras “cheia” e “enchente” têm como
origem o verbo encher, do latin implere, que significa “ocupar o vão, a capacidade ou a
superfície”, “tornar cheio ou repleto”. Portanto, é correto dizer que ocorreu uma
enchente quando as águas do rio elevam-se até a altura de suas margens, porém sem
transbordar. Quando ocorre transbordamento, é correto dizer que ocorreu inundação. A
FIGURA 13 demonstra a diferença entre as enchentes e inundações.
Inundações e enchentes são eventos naturais que ocorrem com periodicidade
nos cursos d’água, frequentemente deflagrados por chuvas fortes e rápidas ou chuvas de
longa duração, degelo nas montanhas e outros eventos tais como furacões e tornados. E
podem ser intensificados pelas alterações ambientais e intervenções urbanas produzidas
pelo homem, como a impermeabilização do solo, retificação dos cursos d’água e
redução no escoamento dos canais devido a obras e assoreamentos (CARVALHO et al.,
2007). Na FIGURA 14, observa-se o evento de inundação ocorrido na cidade de
Fortaleza no dia 12 de fevereiro de 2011.
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Figura 13 – Esquema de elevação do nível de um rio, provocada pelas chuvas.

Fonte: Goerl e Kobyiama (2005).
Figura 14 – Inundação em Fortaleza, na Avenida Heráclito Graça, no dia 12 de fevereiro de 2011.

Fonte: Blog da Cidade de Fortaleza.

Segundo UN-ISDR (2002), as inundações e enchentes são problemas
geoambientais

derivados

de

fenômenos

ou

perigos

naturais

de

caráter

hidrometeorológico ou hidrológico, ou seja, aqueles de natureza atmosférica,
hidrológica ou oceanográfica. Sabe-se que, a magnitude e frequência das inundações
estão relacionadas com a distribuição, quantidade e intensidade das precipitações
(SOUZA, 1998), taxa de infiltração de água no solo, do grau de saturação do solo e
características morfométricas e morfológicas da bacia de drenagem.
Santos (2007) e Carvalho et al. (2007), definem a enchente como um
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processo natural que ocorre nos cursos de água. Consiste na elevação temporária do
nível d’água em um canal de drenagem (rio, córrego, riacho, arroio, ribeirão) devido ao
aumento da vazão ou descarga .
A inundação ocorre quando a enchente atinge a cota acima do nível máximo
da calha principal do rio e assim ocorre o extravasamento das águas do canal de
drenagem para as áreas marginais - planície de inundação, várzea ou leito maior do rio
(CARVALHO et al., 2007).
Santos (2007), ressalta que não existe rio sem ocorrência de enchente. Um
rio pode vir a ter um aumento na elevação da água e assim resultar em uma enchente e
não necessariamente ocorrer uma inundação. A inundação pode ocorrer por excesso de
chuvas, por barreiras formadas no canal do rio, como os assoreamentos e lixos, comuns
em áreas urbanas.
Além disso, as inundações podem ocorrer através do comportamento natural
do rio ou intensificado pelo processo de urbanização (impermeabilização e canalização
dos rios).
Em relação ao alagamento, se caracteriza pelo acúmulos de água formados
pelas enxurradas, que são escoamentos superficiais provocados por chuvas intensas e
em áreas total ou parcialmente impermeabilizadas.
Nos alagamentos, o extravasamento das águas depende muito mais de uma
drenagem deficiente, que dificulta mais da vazão das águas acumuladas, do que das
precipitações locais (DEFESA CIVIL, 2006).
O fenômeno relaciona-se com a redução da infiltração natural nos solos
urbanos, a qual é provocada por: compactação e impermeabilização do solo;
pavimentação de ruas e construção de calçadas reduzindo a superfície de infiltração;
construção adensada de edificações, que contribuem para reduzir o solo exposto e
concentrar o escoamento das águas; desflorestamento de encostas e assoreamento dos
rios que se desenvolvem no espaço urbano; acumulação de detritos em galerias pluviais,
canais de drenagem e cursos d`água; insuficiência da rede de galerias pluviais.
É comum a combinação de dois fenômenos: enxurrada e alagamento,
principalmente em áreas urbanas acidentadas. Em áreas litorâneas que se desenvolvem
em cotas baixas, a coincidência de marés altas contribuem para agravar o problema.
Os alagamentos das cidades normalmente provocam danos materiais e
humanos mais intensos que os das enxurradas. Nas FIGURAS 15 (a) e (b), é mostrado a
foto de um alagamento, ocorrido na cidade de Fortaleza no dia 22 de maio de 2012.
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Figura 15 - (a) Alagamento no terminal da Lagoa em Fortaleza no dia 22/05/2012 e (b) Alagamento no
bairro castelão em Fortaleza no dia 22/05/2012.

Fonte: (a)- Blog Crisanto Teixeira Jornalista DRT 2158 e (b) Acopiara Noticias.

2.3 Sistemas Atmosféricos Atuantes no Estado do Ceará que Provocam Eventos
Extremos de Chuva
Neste item serão apresentados as características dos diversos sistemas
atmosféricos de grande escala, escala sinótica e escala local, que influenciam a
ocorrência de eventos extremos de chuva sobre o estado do Ceará.

2.3.1 Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)

A zona de convergência intertropical (ZCIT) é um dos principais sistemas
causadores de chuvas fortes na região norte do Nordeste Brasileiro (NNEB). Localizada
na região equatorial ao redor do Globo terrestre, ocorre devido ao forte aquecimento e
uniformidade da radiação solar, que forma uma região de baixa pressão em superfície, e
faz com que ocorra uma confluência em baixos níveis (difluência em altos níveis) dos
ventos alísios de sudeste vindos do hemisfério sul com os ventos alísios de nordeste
vindos do hemisfério norte.
Por estar localizada em uma zona de forte atividade convectiva, favorecendo
a ascensão do ar quente e úmido do Oceano, os movimentos ascendentes do ar
favorecem o desenvolvimento de nuvens do tipo cumulonimbus (Cb), formando uma
banda de nebulosidade (faixa de nuvens convectivas) no sentido leste/oeste, a qual é de
fácil observação através de imagens de satélite (FIGURA 16) e também através de
Radiação de Onda Longa Emitida (ROL). Kousky (1988), utilizou em seu estudo a
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ROL, por ser uma medida da convecção, a qual esta associada às chuvas. Ele
considerou que valores abaixo de 240 W/m² são indicativos de nuvens profundas que
apresentam maior probabilidade de ocorrência de precipitações significativas. Porém
este método contém certa limitação, pois nuvens do tipo cirrus (nuvens altas), não
precipitantes, por serem muito altas e frias, também apresentam baixo valor de ROL e,
portanto, podem levar a uma superestimativa da precipitação.

Figura 16 - Imagem global do satélite Meteosat 5 no canal infravermelho do dia 04/04/03 das 09:00 horas
UTC onde observa-se a banda de nebulosidade associada a ZCIT sobre o Oceano Atlântico Equatorial.

Fonte: FUNCEME

Devido aos movimentos ascendentes do ar, a ZCIT está relacionada com a
circulação geral da atmosfera, estando localizada no ramo ascendente da circulação de
Hadley, (FIGURAS 17 (a) e (b)). Ferreira (1996), em seu estudo destacou a importância
da ZCIT no balanço térmico global, no sentido de transferir calor latente e umidade das
Regiões Tropicais para regiões de latitudes médias e altas.
A ZCIT é mais significativa sobre os Oceanos, e por isso, está diretamente
relacionada com a temperatura da superfície do mar (TSM). Ela encontra-se em regiões
onde a TSM está mais aquecida o que favorece os movimentos das correntes
ascendentes do ar. Deste modo, a oscilação da ZCIT ocorre devido a variação da TSM
durante o ano na Região Equatorial, se posicionando aproximadamente em 14º N
durante os meses de agosto-setembro e migrando para o hemisfério sul,
aproximadamente 4º S durante os meses de março-abril, período em que as chuvas na
região

do

norte

do

Nordeste

Brasileiro

(NNEB)

são

mais

significativas
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(HASTENRATH, 1984), pois é quando ocorre o período chuvoso da região (fevereiro a
maio).
Figura 17 – Modelo de circulação meridional da atmosfera mostrando os ventos à superfície e as áreas de alta
(A) e baixa (B) pressão.

Fonte: Varejão (2006).

Nobre (1996), em seu trabalho, afirma que Hastenrath e Heller (1977) e
Hastenrath (1984) mostraram que o posicionamento da ZCIT sobre o Oceano Atlântico,
esta relacionada a variação nos padrões da TSM, sobre o Oceano, o que caracteriza a
qualidade do período chuvoso sobre o norte do Nordeste. As FIGURAS 18 (a) e (b),
mostram as anomalias de TSMs na Região Equatorial durante os meses de janeiro e
abril de 2009. Observa-se que durante o mês de janeiro/09, as águas do Oceano
Atlântico Norte estavam mais aquecidas que as águas do Oceano Atlântico Sul (dipolo
negativo) e durante o mês de abril, observa-se o contrário, sendo as águas do Oceano
Atlântico Sul mais quentes que as águas do Oceano Atlântico Norte (dipolo positivo).
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Figura 18 - Anomalia da Temperatura da Superfície do Mar no Oceano Atlântico Equatorial. (a) TSM com
dipolo negativo durante o mês de janeiro de 2009, (b) TSM dipolo positivo durante o mês de abril de 2009.

(a)

(b)
Fonte: CPTEC/INPE

No entanto, é de se esperar que exista uma relação entre a distribuição geral
de TSM no Atlântico Tropical e a precipitação no norte do Nordeste. De fato essa
relação parece ser válida para a maioria dos anos. Em anos de dipolo negativo do
Atlântico (FIGURA 19 (a)), quando as águas no Atlântico Sul Tropical estão mais
quentes que as águas do Atlântico Norte Tropical, estão associados com anos chuvosos
no NNE (norte do Nordeste). Quando ocorre o contrário, ou seja, anos de dipolo
positivo do Atlântico (FIGURA 19 (b)), quando as águas no Atlântico Sul Tropical
estão mais frias que as águas do Atlântico Norte Tropical, esta associado a um período
chuvoso seco na região NNE.
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Figura 19 - Esquema do padrão oceânico e atmosférico sobre a bacia do Oceano Atlântico, favorável à
ocorrência de anos chuvosos e anos secos, (a) dipolo negativo (b) dipolo positivo.

(a)

(b)

Fonte: FUNCEME.

A ZCIT, apesar de já ser estudada há muito tempo, continua sendo foco de
muitos estudos, recebendo diversos nomes, como, por exemplo, confluência dos alísios,
zona de convergência equatorial, cavado equatorial, entre outros.
2.3.2 Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN)
Os vórtices ciclônicos de altos níveis (VCAN), são sistemas de escala
sinótica que tem sua origem na alta troposfera (200 hPa) sobre o Oceano Atlântico, com
sua trajetória normalmente de leste para oeste (KOUSKY; GAN, 1981). São
caracterizados por um sistema de baixa pressão, pois possuem uma circulação ciclônica
fechada (o vento gira no sentido horário), também chamados de baixas frias, por
apresentar seu centro mais frio que sua periferia, o qual possui subsidência de ar que
inibe a formação de nuvens no seu centro. O tempo de vida dos VCANs é bastante
variável, pois, podem durar apenas algumas horas como mais de duas semanas.
Os VCANs podem ser classificados de dois tipos: do tipo Palmém e Palmer.
Estes são diferenciados devido à época do ano em que atuam e o local de sua formação.
O vórtice do tipo Palmén tem origem em latitudes subtropicais e são comumente
observados durante o inverno e primavera. O do tipo Palmer originam-se em latitudes
tropical, também chamado de vórtice de origem tropical, se formam durante a primavera
e o verão, porém, são mais frequentes no mês de janeiro e fevereiro (GAN; KOUSKY,
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1986). No Brasil, esse tipo de vórtice é encontrado na Região Nordeste.
Os vórtices do tipo Palmer formam-se devido a intensificação simultânea da
crista associada à alta da bolívia (AB – sistema de alta pressão em altos níveis (200
hPa)) que gira no sentido anti-horário, climatologicamente localizado sobre a Bolívia e
Amazônia, que tem origem devido ao forte aquecimento do continente durante o verão)
e o cavado corrente abaixo sobre o Oceano Atlântico (KOUSKY; GAN, 1981). Isso
ocorre quando um sistema frontal proveniente do Sul do Brasil, penetra no subtrópico,
provocando uma forte advecção de ar quente no seu lado leste em baixos níveis,
amplificando a crista de nível superior e consequentemente o cavado a jusante também
é intensificado, formando o ciclone na alta troposfera (FIGURAS 20 (a), (b), (c) e (d)).
Os vórtices possuem uma trajetória irregular, porém possuem uma tendência para ser
anticiclônica com seu início sobre o Oceano Atlântico Sul nas latitudes subtropicais,
deslocando-se lentamente do Oceano para o continente e vice-versa.

Figura 20 – Esquema da formação de um VCAN em altos níveis, 200 hPa sobre o Oceano Atlântico Sul. (C)
Núcleo do VCAN, (A) sistema alta da bolívia, linha tracejada é um cavado e a linha cheia com triângulos a
frente fria. (a, b, c) formação de um VCAN em altos níveis.

Fonte: Adaptada de Varejão-Silva (2006).
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As FIGURAS 21 (a) e (b) mostram a formação de um VCAN na Região
Nordeste do Brasil no dia 04 de janeiro de 2006, onde observa-se no campo de linhas de
correntes (200 hPa) a presença da AB, de um cavado e o começo do fechamento do
vórtice sobre o Oceano Atlântico. Na imagem de satélite observa-se à incursão de uma
frente fria sobre o Sudeste do Brasil em direção ao Nordeste brasileiro.
Os vórtices ciclônicos também podem ser classificados como úmidos ou
secos, dependendo da quantidade de nebulosidade associada (LOURENÇO; GAN,
1996). Os vórtices denominados secos ocorrem na média e alta troposfera e possuem
pouca nebulosidade. Os vórtices úmidos estão associados a muita nebulosidade,
atingindo níveis mais baixos da atmosfera.
Os VCANs provocam alteração no tempo e, dependendo de sua localização
e permanência, causam sérios problemas locais e regionais, principalmente nos meses
de janeiro e fevereiro.
Figura 21 – Formação de um VCAN sobre a Região Nordeste do Brasil no dia 04 de janeiro de 2006. (a) linha
de corrente em 200 hPa, ambas para o dia 04 de janeiro de 2006, (b) imagem do satélite GOES -12, no canal
infravermelho.

(a)

(b)

Fonte: Adaptada de Lopes (2006).

Ao se deslocarem para o continente sobre a Região Nordeste do Brasil, os
vórtices, geralmente mantém uma região com precipitação (norte do Nordeste) e outra
com céu claro (região sudeste do Nordeste), estes sistemas inibem a ocorrência de chuva
devido a subsidência de ar que ocorre no seu centro, deixando o tempo bom sobre a
região, já na sua periferia, principalmente a borda oeste do vórtice ocorre a formação de

82

nuvens convectivas devido aos movimentos ascendentes do ar nesta região, e
consequentemente há ocorrência de chuvas significativas. Por essas características esse
sistema se torna um dos principais causadores ou inibidores de chuva no Nordeste do
Brasil.
Lopes; Barbieri e Santos (2006), observaram que durante o mês de janeiro e
a primeira quinzena de fevereiro de 2006 a atuação dos VCANs sobre o Nordeste
brasileiro, inibiu a formação de nuvens de chuva o que ocasionou uma estiagem durante
este período. Na segunda quinzena de fevereiro, o posicionamento dos VCANs
propiciaram a formação de nuvens de chuva, assim as regiões cearenses ficaram com
totais de chuva bem acima que o mês de janeiro, por exemplo, a região do Cariri
cearense no mês de fevereiro ficou com chuvas acima da média histórica.
De um modo geral, a presença dos VCANs está associada a alterações no
tempo, principalmente nas Regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. Responsáveis por
chuvas e ventos fortes, além de geadas em alguns casos (no Sul do Brasil), os vórtices
também podem impedir o deslocamento dos sistemas frontais para o litoral do Nordeste,
contribuindo para a permanência dos mesmos sobre a Região Sudeste.
2.3.3 Sistemas Frontais
Os sistemas frontais são sistemas transientes que atuam em diversas regiões
do Globo e são de grande importância devido ao fato de provocarem mudanças
significativas no tempo por onde passam. No Brasil podem causar chuvas intensas,
ventos fortes e queda na temperatura.
Fedorova (1999), caracterizou as zonas frontais como sendo a aproximação
de duas massas de ar de origens diferentes, ou seja, características termodinâmicas
diferentes. A fronteira dessas massas de ar são geralmente bem definidas, devido a
características diferentes de cada uma, assim, na superfície essa região de transição
entre duas massas de ar é chamada de frente. Segundo Varejão Silva (2001), quando se
compara à superfície frontal com outra superfície de referência, constitui-se uma faixa
chamada de frente.
De acordo com o modelo clássico da escola Norueguesa, as frentes podem
ser classificadas como frente fria, frente quente, frente estacionária e frente oclusa.
A frente fria é caracterizada pelo ar frio que avança em direção ao ar quente
na superfície, como as frentes são em forma de cunha, o ar frio penetra por baixo do ar
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quente fazendo com que esse sofre ascensão originando nuvens com grande
desenvolvimento vertical (cumulonimbus – Cb) e consequentemente ocasiona
precipitação adiante da frente.
Antes da chegada de uma frente fria é notada uma sensível redução na
pressão atmosférica, aumento da temperatura do ar e intensificação dos ventos. Após a
passagem da frente, a pressão sobe rapidamente, a temperatura cai rapidamente e o
vento muda de direção (normalmente de norte ou noroeste para sul ou sudoeste)
(VIANELLO, 1991; FEDOROVA, 1999).
As frentes frias podem deslocar-se rapidamente ou lentamente. As com
deslocamento mais rápido, chamadas de catafrente são mais inclinadas, ou seja, a
relação entre o ascenso vertical e o deslocamento horizontal é 1:40 a 1:80
(FEDOROVA, 1999). Nelas, as nuvens que precedem a frente assumem uma forma de
coluna e são as altocumulos (Ac), stratucumulos (Sc) e cumulonimbus (Cb) com chuvas
intensas e trovoadas. Na retaguarda frente catafrente, pode ocorrer a formação de uma
frente secundária com uma estrutura parecida coma catafrente. Estas frentes se formam
após a oclusão do ciclone, na sua retaguarda (FIGURA 22).
Figura 22 – Esquema de uma frente fria do tipo catafrente.

Fonte: Fedorova (1999).

As frentes com deslocamento lento, chamadas de anafrente, a inclinação é
de 1:100 (FEDOROVA, 1999). As nuvens associadas a esta frente são as altocumulos,
nimbostratus (Ns) e cumulosnimbus com precipitações muito intensas (forte), muitas

84

vezes com queda de granizo e trovoadas antes, durante e após a passagem da frente.
Estas nuvens podem se estender até 300 Km a retaguarda da frente (FIGURA 23).
A frente quente é caracterizada pelo ar quente substituindo o ar frio. Nelas
as nuvens predominantes são as cirrus (Ci), cirrustratos (Cs), altostratus (As) e
nimbostratus. Normalmente a precipitação é contínua e considerada de leve a moderada,
no caso do ar ser estável, mas no caso de ar instável, ocorre a formação de nuvens Ac,
cumulus (Cu) e Cb, as chuvas tornam-se intensas, com trovoadas e aguaceiros. A
aproximação de uma frente quente é caracterizada por pequena ou nenhuma queda da
pressão atmosférica, bem como pequenas variações na temperatura. Após a passagem
da frente, a pressão e a temperatura podem elevar-se ligeiramente e o céu ficar claro
(VIANELLO, 1991; FEDOROVA, 1999), (FIGURA 24).

Figura 23 – Esquema de uma frente fria do tipo anafrente.

Fonte: Fedorova (1999).
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Figura 24 – Esquema de uma frente quente.

Fonte: Fedorova (1999).

Uma frente oclusa ocorre quando frentes quentes e frias se alternam
sucessivamente, formando chuvas leves e contínuas por vários dias no mesmo local.
Segundo Fedorova (1999), nesse caso, atuam três massas de ar, com a mais quente
estando entre duas massas de ar mais frio, podendo a frente oclusa ser quente ou fria.
A frente oclusa do tipo frio ocorre quando o ar invasor é mais frio em
relação ao segmento frio. E a frente oclusa quente ocorre o contrário, o ar invasor é
menos frio (FIGURAS 25 (a) e (b)). Em ambos os casos a nebulosidade e a precipitação
situam-se dos dois lados da frente. A frente oclusa quente é mais observada durante o
inverno e a frente oclusa fria mais durante o verão, na oclusão fria são observados
aguaceiros e trovoadas.
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Figura 25 – Esquema de uma frente oclusa quente e uma frente oclusa fria, (a) frente oclusa quente, (b) frente
oclusa fria.

(a)

(b)

Fonte: Fedorova (1999).

No Brasil, as frentes frias atuam durante todo o ano, e afetam mais
significativamente as Regiões Sul e Sudeste sendo responsáveis pelas chuvas e frio,
principalmente no Sul do País (QUADRO et al., 1996). Kousky (1979), mostrou que a
penetração de sistemas frontais e seus remanescentes têm um papel importante também
na precipitação na Região Nordeste. Estes sistemas frontais penetram no Nordeste
durante todo o ano, organizando e incrementando a precipitação convectiva, a qual
desempenha um importante papel no máximo de precipitação de novembro a fevereiro
em todo o NEB. A FIGURA 26 mostra um esquema de uma frente fria sobre o NEB, a
qual influencia nas chuvas do Nordeste.

Figura 26 – Esquema indicando a posição de uma frente fria sobre o NEB.

Fonte: Adaptada de Oliveira (1986).
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Alves (1992) verificou que as frentes frias afetam também o estado do
Ceará contribuindo para o total pluviométrico mensal. Quando uma frente fria chega até
o estado da Bahia, esta ocasiona uma instabilidade na atmosfera, que favorece a
formação de convecção nos estados mais ao norte do NEB, principalmente no sul dos
estados do Maranhão, Piauí e no centro-sul do Ceará com precipitações significativas.
Sobre o Nordeste, as frentes não apresentam grande contraste de
temperatura, entretanto, ficam ativas devido ao grande contraste de umidade e podem
provocar valores significativos de precipitação. A FIGURA 27 mostra uma imagem do
satélite GOES-12 do dia 19 de outubro de 2011, às 08h, onde se observa uma frente fria
que se deslocou desde o Sul do País até o NEB, onde se encontra sobre o Oceano
Atlântico na altura do estado da Bahia, provocando uma instabilidade na atmosfera,
gerando várias áreas de instabilidade sobre o NEB. Na região sul do Ceará, observa-se
uma área de instabilidade atuando na região que provocou chuvas significativas em
diversos municípios do Cariri cearense causando transtornos à população.
Figura 27 – Imagem do satélite GOES-12, do dia 19 de outubro de 2011, às 08h.

Fonte: CPTEC/INPE/DSA.

2.3.4 Sistemas Convectivos de Mesoescala

Os sistemas convectivos de mesoescala (SCMs) são aglomerados de nuvens
cumulonimbus (nuvens convectivas) que apresentam áreas com contínuas precipitações,
que pode ser parcialmente estratiforme e parcialmente convectiva.
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Os SCMs são de suma importância para a previsão do tempo, pelo fato de
serem responsáveis por grandes quantidades de precipitações nos trópicos e nas
latitudes médias, principalmente nos meses quentes e pela dificuldade de suas previsões.
Além disso, a ocorrência deste fenômeno geralmente está associada a desastres naturais
como: descargas elétricas atmosféricas, enchentes, vendavais e granizos (MACHADO
et al. 1998).
Este sistema possui formas variadas (HOUZE, 1993), e podem ser
classificados como: linhas de instabilidade (LI), os que possuem forma de linha e
complexos convectivos de mesoescala (CCM), os que apresentam um formato circular
ou simplesmente, SCM, os de formas irregulares.
2.3.4.1 Linhas de Instabilidade

Linhas de Instabilidade (LI), segundo a definição clássica, são bandas de
nuvens causadoras de chuva, organizadas em forma de linha. Entre várias definições,
Hamilton e Archbold (1945), um dos primeiros estudos sobre LI, usando dados
sinóticos e informações obtidas de balão piloto, sugeriram que uma LI típica consistia
de um alinhamento de nuvens Cb que se formavam nas bordas de uma ampla região de
correntes ascendentes, associadas às intensas atividades convectivas. Outra definição, de
LI ou bandas de precipitação as quais são basicamente um conjunto de nuvens Cbs de
diversos tamanhos alinhados em linha reta ou curva, que se propagam com uma
velocidade que pode ou não coincidir com a velocidade dos Cbs individuais que a
constituem. Possuem um comprimento horizontal entre 20 Km a 100 Km e um tempo
de vida que varia de 6 horas a 1 dia (FIGURA 28).
Figura 28 – Esquema da seção transversal de uma Linha de Instabilidade Tropical.

Adaptado de Houze (1977).

O desenvolvimento das LIs está associado a circulações de mesoescala,
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como circulação de brisas, circulação vale-montanha e circulação pré-frontal. Hamilton
e Archbold (1945) mostraram em seu estudo que na região de correntes ascendentes,
com intensa atividade convectiva, ocorria uma súbita rajada de vento acompanhada por
uma queda na temperatura na superfície, a qual precedia em 2-3 minutos a chuva
associada à linha de Cb. Estas rajadas de vento se difundiam sob o ar quente na frente
do sistema, gerando levantamento do ar, propício para a formação de novas nuvens Cb.
Na costa Norte-Nordeste do Brasil (N-NEB), que sofre influência da brisa
marítima, é possível observar através de imagens de satélite as linhas de cumulunimbus
sobre o Oceano Atlântico próximo ao litoral. Kousky (1980), em seu estudo observou a
existência de precipitação significativa na região da linha de cumulunimbus, a qual pode
propagar-se para o interior do continente como uma LI quando o escoamento médio em
850 hPa é perpendicular à costa e quando o mesmo escoamento for paralelo à costa a
propagação dessa LI não ocorre. Cohen (1989) observou que muitas destas LI
propagam-se até o interior da Amazônia.
Houze (1977), mostra em seu estudo que a LI tem formação em
consequência dos fluxos ascendentes e descendentes do ar. Os fluxos ascendentes
deslocam-se desde os baixos níveis (superfície) até os altos níveis (alta troposfera). Já
os fluxos descendentes transportam ar frio e seco dos níveis médios (700 hPa) para a
superfície, e quando atingem a superfície, parte deste fluxo se desloca para a dianteira
do sistema, formando assim, a frente de rajada (rajadas de ventos fortes de curta
duração), mas a maior parte do fluxo, desloca-se para a retaguarda do sistema deixando
esta região com um ar frio e estável em baixos níveis.
As LIs, que ocorrem no N-NEB, se formam devido à convergência do ar em
baixos níveis, geralmente associadas à influência da brisa marítima, do cisalhamento
dos ventos alísios, que são um dos principais fatores para o desenvolvimento e
manutenção das LIs e a proximidade da ZCIT, principalmente durante os meses de
fevereiro a maio. A ocorrência das LIs são observadas nos meses de dezembro a maio,
durante o período da tarde e início da noite, provocando chuvas intensas e ventos fortes
na faixa litorânea norte do Nordeste (CAVALCANTI, 1982). A FIGURA 29 mostra
uma LI que se formou entre os estados do Pará e do Ceará no dia 23 de março de 2012.
Molion e Kousky (1985), sugeriram em seu estudo que as LIs na Amazônia
tem sua formação no final da tarde e possuem uma velocidade de deslocamento para o
interior do continente com uma velocidade de 10º lon/dia. Porém no período da noite
quando ocorre a diminuição do contraste térmico, ocorre também uma dissipação da LI,
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mas ao amanhecer com o contraste térmico estabelecido as LIs se organizam
novamente.

Figura 29 – Imagem do satélite EUMETSAT-9, composição colorida, do dia 23/03/2012, 16:00h

Fonte: CPTEC/INPE/DSA – ‘Copyriht 2010 – 2012 EUMETSAT’.

Vianello (1991), mostra que o forte aquecimento diurno desempenha
importante papel na formação das LIs. Na região N-NEB, as LIs ocorrem durante o
período do verão. Devido a grande quantidade de radiação solar incidente sobre a região
tropical durante o dia, há um processo de desenvolvimento de nuvens do tipo cumulus,
sendo no período da tarde que a convecção é máxima. A formação de cumulunimbus,
isoladas ou alinhadas, desenvolvem-se rapidamente, provocando pancadas de chuvas
fortes e localizadas, muitas vezes acompanhadas de rajadas de ventos fortes, descargas
elétricas (raios) e granizo. O deslocamento geral das LIs tropicais no Brasil é de oeste
para leste, em geral à frente de uma onda frontal. Porém na costa da região N-NEB as
LIs se formam devido a circulação de brisa marítima, num escoamento de leste, assim, o
deslocamento das LIs na costa do NEB é de leste para oeste.
Teixeira (2004), em seu estudo no litoral do Ceará, observou que quando a frente
da brisa marítima avança para dentro do continente, na direção nordeste, e encontra uma
linha de cumulus formada pelos rolos convectivos, nuvens de maior desenvolvimento
vertical podem aparecer, formando uma LI. Estas linhas tendem a serem mais
expressivas nos horários de final de tarde quando o efeito do aquecimento diurno se
tornou mais pronunciado.
Na região de Fortaleza, o máximo de precipitação ocorre entre a noite e o
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amanhecer, isto se deve a costa norte do NEB apresentar um formato côncavo, entre o
leste do Ceará e o Rio Grande do norte. Nessa região, o vento de sudeste em baixos
níveis que sopra do continente para o Oceano, acopla-se a brisa terrestre, formando uma
convergência e a formação de uma linha de nuvens cumulunimbus, em forma de arco
sobre o Oceano, entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, deslocando-se em direção ao
litoral de Fortaleza (KOUSKY, 1980). Esta formação de uma linha de cúmulos em
forma de arco nesta região, também foi observada por TEIXEIRA (2008), FIGURA 30.
Figura 30 - Imagem, no visível, NOAA-14, 19/01/2007, 08:35 h local, mostrando linhas de nuvens
associadas à brisas terrestres. Fortaleza aparece como uma pequena cruz.

Fonte: Adaptado de Teixeira, 2008.

Existem varias classificações para LI. Abaixo são mostradas algumas das
classificações:
Drowsdowsky e Holland (1987) classificaram as LIs em três tipos:
Tipo 1 – linhas de nuvens longas e finas, em forma linear ou de arco,
geralmente constituídas por nuvens Cumulus que podem causar
precipitação;
Tipo 2 – linhas de nuvens com áreas extensas, constituídas por nuvens
estratiformes e convectivas;
Tipo 3 – sistemas convectivos profundos.
Cohen (1989) classificou as LI, que ocorrem na Amazônia, conforme a sua
penetração no continente como:
(a) Linhas de Instabilidades Costeira - são aquelas cuja propagação
horizontal, para o interior do continente, alcança até 170 km;
(b) Linhas de Instabilidades com Propagação 1 - as que apresentam
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deslocamento horizontal entre 170 e 400 km para dentro do continente;
(c) Linhas de Instabilidades com Propagação 2 - as que apresentam
deslocamentos horizontais, continente adentro superior a 400 km.

2.3.4.2 Complexo Convectivo de Mesoescala

Maddox (1980), em seu estudo através de imagens de satélites, definiu os
Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs) como sendo um conjunto de nuvens
cumulunimbus frias e espessas que apresentam forma circular e crescimento vertical
num intervalo de tempo entre 6 a 12 horas e associam-se a eventos com precipitação
intensa e fortes rajadas de vento (SILVA DIAS, 1996).
Os CCMs são observados em várias partes do globo (LAING; FRITSCH,
1997). Na América do Sul, trabalhos mostram os aspectos de formação e
desenvolvimento dos CCMs, principalmente para a região subtropical (GUEDES, 1985;
VELASCO; FRITSCH, 1987; SILVA DIAS, 1987; DUQUIA;SILVA DIAS, 1994;
MACHADO et al., 1994; GUEDES et al., 1994; FIGUEIREDO; SCOLAR, 1996,
SILVA DIAS, 1996). Os resultados dessas pesquisas indicam que os CCMs ocorrem,
preferencialmente, no norte da Argentina, Paraguai e sul do Brasil, durante os meses de
primavera e de verão do Hemisfério Sul. Os CCMs tem formação no período noturno,
com ciclo de vida entre 10 a 20 horas. As primeiras células convectivas que precedem à
definição do início do CCM podem ocorrer tanto no início da tarde como no início da
noite. O horário de máxima extensão ocorre na madrugada e a dissipação do CCM
ocorre em sua grande maioria por volta do meio-dia subsequente.
A formação e manutenção dos CCMs ainda não são bem conhecidas,
principalmente os aspectos dinâmicos da atmosfera associados a este sistema. O
formato circular dos CCMs, segundo Maddox (1980), indica a predominância de
circulações de mesoescala convectivamente geradas e segundo Cotton et al., (1989) e
Rocha (1992), seria o resultado da presença de uma região onde a vorticidade é
ciclônica em baixos níveis, e anticiclônica em altos níveis.
Para a região do NEB, poucos trabalhos documentam a ocorrências de
CCMs na região (SILVA et al., 1994; GOMES FILHO; SOUZA, 1994; MELLO;
SAKAMOTO; TORSANI, 1996; VITORINO; SILVA; ALVES, 1997; SOUZA;
ALVES, 1998, ANJOS; BANDEIRA, 2010).
Souza e Alves (1998), estudaram a atuação de um CCM que atingiu a região
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litorânea de Fortaleza no estado do Ceará, no dia 24 de abril de 1997. Este sistema
ocasionou precipitação contínua e intensa (acumulado de 270 mm), provocando
enormes prejuízos e transtornos à população de Fortaleza. Conforme a Coordenadoria
de Defesa Civil-CEARÁ (CODEC-CE) foram registrados alagamentos em 24 bairros de
Fortaleza, sendo que 300 casas foram parcialmente destruídas, devido ao
transbordamento de canais e rios, além da morte de uma pessoa idosa por afogamento.
Este CCM foi identificado pelos autores, através de imagens do satélite
Meteosat-6, no canal infravermelho. Observaram que por volta das 03:00 h teve início a
formação do sistema e a sua dissipação ocorreu por volta da 13:00 h, totalizando um
ciclo de 10 horas. Este sistema apresentou as mesmas características físicas do tamanho
A, definida por Madox (1980).
A FIGURA 31 mostra um CCM sobre a cidade de Forteza-CE no dia 27 de
março de 2012. Este sistema teve seu início de vida durante a madrugada e se
desintensificou durante a manhã, provocando um acumulado de chuva de 197,5 mm
(Posto Pici – Funceme), o qual causou muitos transtornos a população de Fortaleza.
Figura 31 - A imagem do satélite EUMETSAT-9, composição colorida, do dia 27/03/2012, 09:00 h
mostra um complexo convectico de mesoescala sobre a cidade de Fortaleza – CE.

Fonte: CPTEC/INPE/DSA – ‘Copyriht 2010 – 2012 EUMETSAT’.
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2.3.5 Ondas de Leste
Os distúrbios ondulatórios de leste, chamados de Ondas de Leste (OL), são
ondas que se deslocam com ventos alísios de leste para oeste. Estes distúrbios foram
encontrados no Pacífico leste e oeste, no Atlântico Norte e na faixa Tropical perto da
África. No Atlântico Tropical Sul, estes distúrbios se deslocam desde a costa da África
até o litoral leste (Zona da Mata) do NEB (HASTENRATH, 1988), e são observados
através de imagens de satélites e principalmente nos campos de vento e pressão.
Dunn (1940), foi um dos primeiros a pesquisar os distúrbios de leste, ele
notou um deslocamento das isalóbaras (linhas de igual pressão atmosférica) de 24 horas
na região do Caribe, de leste para oeste. Riehl (1945) em seu estudo nesta mesma região
definiu OLs, como sendo oscilações nos campos de pressão e vento que se encontram
em fase na superfície. Ele observou que os campos de pressão tem deslocamentos para
oeste, dentro da corrente de leste do estado básico, com uma velocidade de fase de 6º
dia, em um período de 3 a 4 dias e comprimento horizontal entre 2000 e 3000 Km.
Associado as OLs há um cavado (na direção noroeste sudeste, e inclinado para leste
com altura), e a oeste deste encontra-se subsidência do ar, assim a pouca nebulosidade,
por tanto tempo bom, há leste do cavado o movimento ascendente do ar favorece a
formação de muita nebulosidade, logo tempo chuvoso. Após a passagem do cavado, o
vento muda rapidamente de direção na superfície. A máxima intensidade da onda ocorre
entre os níveis de 700 hPa e 500 hPa, e a inclinação do cavado é para leste com a altura.
A FIGURA 32, mostra o esboço de uma onda de leste no Hemisfério Norte.
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Figura 32 – Esboço de uma onda de leste sobre o Oceano Atlântico Norte, com indicação das isóbaras
(mb).

Fonte: Adaptado de Varejão Silva 2006.

Diversos estudos têm sido realizados para determinar as características
gerais destes distúrbios ondulatórios de leste, porém para o Hemisfério Norte
(BURPEE, 1974, 1975; REED; NORQUIST; RECHER, 1977). Para os distúrbios
ondulatórios de leste que ocorrem no Atlântico Tropical Sul e atingem a costa leste do
NEB foram realizados alguns estudos como YAMAZAKI (1975), NEIVA (1975),
YAMAZAKI; RAO, (1977); CHAN (1990); MOTA (1997); MOLION; BERNARDO,
(2000)).
Yamazaki (1975), estudando a dinâmica das perturbações da região Tropical
do Atlântico Tropical Sul, observou que entre 5°S e 10°S as linhas de nuvens bem
definidas propagando-se de leste para oeste desde 10°E até aproximadamente 40°W,
com um períodos de 4 dias, e uma velocidade média de propagação de 10 m/s, com
comprimento de onda de aproximadamente 4000 Km. Sua frequência máxima ocorre
durante o outono/inverno, período chuvoso na região leste do NEB (YAMAZAKI e
RAO, 1977).
Neiva (1975), através de análise espectral cruzada das componentes zonal e
meridional do vento para o período de 1971, observou que os distúrbios se deslocavam
para oeste com um período entre 4 e 6 dias e um comprimento de onda de 6000 Km.
Chan (1990), usando a mesma técnica observou uma periodicidade de 5 a 6 dias, com
maior amplitude para os trimestres de março, abril e maio e junho, julho e agosto.
Molion e Bernado (2000), observaram que o campo dos ventos alísios sofre

96

uma perturbação devido a penetração de sistemas frontais que atingem as latitudes
baixas. A convergência dos ventos de sul, associados aos sistemas frontais, juntamente
com os ventos de leste, provocam uma perturbação nos ventos alísios (POA) os quais se
propagam para oeste com comprimento superior a 2000 Km.
Molion e Bernado (2002), em seu estudo observaram que um mecanismo
necessário para o desenvolvimento das POAs, seria um aumento da frequência de
grandes complexos convectivos associados a ZCIT, quando esta estiver em sua fase
mais intensa.
Quando os distúrbios ondulatórios de leste chegam até a costa leste do NEB
e estes confluem com as brisas marítimas, se intensificam e podem causar chuvas acima
de 100 mm, rajadas de ventos superior a 50 Km/h e penetrarem até 300 Km no
continente. Muitas vezes estes sistemas são observados por imagens de satélite,
observa-se sobre o Oceano aglomerados de nuvens de desenvolvimento vertical rasas,
se deslocando em direção a costa lesta do NEB, e intensificando-se ao atingirem o
continente (MOLION; BERNADO, 2000).
No período junho, julho e agosto, estes sistemas quando intensificados na
costa leste do NEB e as condições atmosféricas estão favoráveis, podem atingir também
o estado do Ceará, mais precisamente as regiões centro-sul, Jaguaribana e liroral de
Fortaleza, causando chuvas significativas acompanhadas de muitas descargas elétricas e
rajadas de ventos fortes.
Em Junho de 2010, varias cidades de Pernambuco e Alagoas foram
devastadas por fortes chuvas que atingiram as regiões durante os dias 17, 18 e 19.
Segundo a Defesa Civil, as chuvas deixam 24 mortes e milhares de pessoas
desabrigadas, um imenso prejuízo socioeconômico para as regiões. Para o mês de junho
a climatologia para o estado de Pernambuco é de 377,9 mm (Recife-INMET) e para
Alagoas é de 331,9 mm (Maceió-INMET). O acumulado para os 3 dias foram
respectivamente 351,7 mm (LAMEP-Laboratório de Meteorologia do ITEP (Instituto de
Tecnologia de Pernambuco)) e 219,8 mm (SEMARH-AL (Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos –Alagoas)). Estas chuvas foram ocasionadas por um
sistema ondas de leste, como mostra a sequência de imagens do satélite GOES 12, onde
se observa a intensificação e a desintensificação do sistema na costa leste do NEB
(FIGURAS 33 (a), (b), (c) e (d)).
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Figura 33 – Imagens do satélite GOES 12 realçadas do canal infravermelho, (a) dia 17/06/2010 às 08 Z
(b) dia 17/06/2010 às 14Z (c) dia 18/06/2010 às 03Z (d) dia 18/06/2010 às 08Z.

(b)
(a)

(c)

(d)

Fonte: INPE/CPTEC/DSA.

O monitoramento deste sistema pelos Centros Regionais de Previsão do
Tempo do Nordeste é de suma importância, visto a rápida intensificação que ocorre
quando atinge a costa leste do NEB e o rápido deslocamento que existe desde sua
intensificação na costa leste do NEB, até atingir as regiões do estado do Ceará. Este
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sistema geralmente atua durante a madrugada e começo da manhã provocando fortes
chuvas nas regiões cearenses.

2.3.6 Brisa Marítima e Terrestre

A brisa marítima é um tipo de circulação térmica. As desigualdades do
aquecimento da terra e do mar causam estes sistemas de ventos costeiros. Durante o dia,
o continente se aquece mais rapidamente que a água do Oceano adjacente e o forte
aquecimento do ar acima desta superfície produz uma região de baixa pressão térmica.
Sobre o Oceano o ar permanece mais frio do que o ar sobre o continente, formando uma
região de alta pressão térmica sobre o Oceano. O efeito final desta distribuição de
pressão é a brisa marítima que sopra do mar para a terra FIGURA 34 (a). Devido os
fortes gradientes de temperatura e pressão ocorrerem entre o continente e o Oceano, os
ventos mais fortes ocorrem sobre as praias e proximidades (podem chegar até 100 Km
para dentro do continente). Como o maior contraste de temperatura entre o mar e o
continente ocorre à tarde, do mesmo modo, as brisas marítimas são mais fortes neste
horário (AHRENS, 2000). Durante a noite, ocorre o contrario, a diferença de pressão
entre o continente e o Oceano desaparece e tende ser revertida, soprando do continente
para o Oceano dando origem à brisa terrestre (SIMPSON, 1994), FIGURA 34 (b). No
começo da manhã, é possível observar uma linha de nuvens (frente da brisa marítima)
sobre o Oceano paralelo à costa. Esse contraste térmico entre o Oceano e o continente é
menor à noite, portanto, a brisa terrestre é bem menos intensa que a marítima. No Ceará,
os pescadores se beneficiam do efeito das brisas para entrarem e saírem do mar com
suas jangadas.
O limite extremo da brisa marítima é chamado de frente de brisa marítima.
Quando existe um contraste marcante na temperatura do ar cruzando o limite frontal, o
ar mais quente e mais leve irá convergir e ascender. Se esse ar ascendente for
suficientemente úmido e instável, uma linha de nuvens do tipo cúmulos se formará ao
longo da frente de brisa marítima, poderão ocorrer tempestades. Este fenômeno pode ser
observado através de imagens de satélite. Muitas vezes quando se vai do interior do
continente em direção ao litoral, alguns quilômetros do litoral, observa-se pancadas de
chuva intensas no caminho, mas ao chegar à praia encontramos um dia ensolarado com
uma agradável brisa marítima.
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Figura 34 – Secção vertical da atmosfera próximo à costa mostrando os efeitos de brisas, (a) brisa marítima e
(b) brisa terrestre. As linhas horizontais representam as isóbaras esquemáticas e as setas à direção do vento.

(a)

(b)

Fonte: Adaptado de Varejão 2006.

As brisas são mais evidentes nas regiões tropicais do que em regiões de
latitudes médias e altas, devido principalmente a aceleração de Coriolis, por ser mais
fraca nas áreas tropicais, já nas regiões de latitudes médias e altas, essa aceleração por
ser mais evidente, faz com que ocorra um desvio do vento, limitando, dessa forma, a
formação das brisas.
Kousky (1980), observou em seu estudo que grande parte das regiões
litorâneas do NEB apresentam um máximo de precipitação entre o período noturno e o
início da manhã, devido a convergência do fluxo de ar em superfície vindo do Oceano
com o fluxo da brisa terrestre. Nas áreas para dentro do continente, entre 150 a 300 Km,
o máximo de precipitação ocorre entre o período da tarde e a noite, devido o avanço da
brisa marítima para dentro do continente.
2.3.7 EL NIÑO e LA NIÑA

A variabilidade pluviométrica interanual do Nordeste Brasileiro, esta
diretamente influenciada pelas características termodinâmicas dos Oceanos Pacífico e
Atlântico Equatoriais. No Oceano Pacífico, a variabilidade térmica esta associada ao
ciclo do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) e suas fases quente e fria
denominadas de El Niño e La Niña. No Oceano Atlântico Equatorial, a variabilidade
térmica esta ligada a um padrão de dipolo de temperatura da superfície do mar (TSM)
denominado de dipolo positivo de TSM caracterizado pela predominância de anomalias
positivas na bacia norte do Oceano Atlântico Equatorial e dipolo negativo de TSM
caracterizado pela predominância de anomalias negativas de TSM na bacia sul do
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Oceano Atlântico Equatorial.
O ENOS é um fenômeno de interação Oceano-atmosfera, considerado como
a principal causa da variabilidade climática em diversas regiões do Globo. Possui dois
componentes, um oceânico e outro atmosférico. O componente oceânico é caracterizado
por anomalias da temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial
junto à costa Oeste da América do Sul, monitoradas através da TSM, separadas por
regiões como mostra a FIGURA 35. O componente atmosférico, denominado Índice
Oscilação Sul (IOS), foi registrado na década de 20, pelo matemático Sir Gilbert
Walker, para expressar a variação anômala entre a pressão atmosférica ao nível médio
do mar (PNMM) entre o Oceano Pacífico Central (Tahiti) e o Pacífico Oeste
(Darwin/Austrália). Quando se tem alta pressão no Tahiti, em Darwin se tem baixa
pressão e vice-versa (gangorra barométrica). Portanto, o IOS é positivo quando a
pressão está maior no Tahiti e negativo quando esta mais alta em Darwin. As fases do
ENOS são indicadas pelos valores do IOS, onde valores negativos referem-se ao
fenômeno El Nino e os valores positivos ao fenômeno La Nina, enquanto que valores
próximos de zero corresponde às condições Normais.
Figura 35 - Localização das quatro regiões do Nino na bacia do Oceano Pacífico.

Fonte:(http://www.cpc.noaa.gov/products/analysismonitoring/ensostuff/ninoregions.sh
tml)

O fenômeno El Niño, é caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas
superficiais da bacia leste do Oceano Pacífico Equatorial. Este fenômeno foi descoberto
por pescadores da costa do Peru, os quais observavam que em um determinado período
do ano (final do ano), ocorriam baixas capturas de pescados na região e que a
temperatura da água ficava mais quente que o normal. O nome El Niño, que significa
em espanhol “O Menino” foi dado por estes pescadores e se refere ao Menino Jesus,
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pois este fenômeno ocorre próximo ao Natal. O fenômeno El Niño tem uma duração de
12 a 18 meses, tendo início no começo do primeiro ano, atingindo sua máxima
intensidade durante Dezembro - Janeiro e terminando na metade do segundo ano
(SAMPAIO; SATYAMURTY, 1998).
Nos anos de El Nino ou fase quente do ENOS, ocorre uma alteração nos
padrões gerais da circulação atmosférica, os ventos alísios que sopram de leste para
oeste, sobre a costa oeste da América do Sul (leste do Oceano Pacífico Equatorial),
sofrem uma diminuição em sua intensidade em relação aos anos normais, favorecendo o
aquecimento anormal das águas superficiais e sub-superficiais entre as regiões leste e
central da bacia do Oceano Pacifico Equatorial (esta diminuição dos alísios diminui
também a ressurgência das águas mais profundas do Oceano na bacia leste, logo virão
menos nutrientes das profundezas para a superfície do Oceano em direção à costa oeste
da América do Sul, favorecendo a diminuição de pescados na região).
Com o aquecimento das águas nestes setores da bacia, há simultaneamente
uma diminuição da pressão atmosférica sobre o Pacífico leste. Assim, a chamada
gangorra barométrica é observada. O IOS assume valores negativos sobre a bacia leste
do Oceano Pacífico, enquanto que valores positivos anômalos de TSM ficam
posicionados sobre o centro-leste da bacia com valores superiores a 0,5ºC e ao oeste da
bacia predominam anomalias negativas de TSM. Isto torna a termoclina (variação
brusca de temperatura em uma determinada profundidade do mar ou em ambientes de
água doce) menos inclinada. As águas mais quentes sobre a bacia centro-leste do
Pacífico Equatorial favorecem a uma convergência em superfície sobre a região. Esta
convergência gera movimento ascendente do ar e juntamente com a evaporação ocorre à
formação de intensas nuvens convectivas (nuvens de chuva) neste setor da bacia. Por
compensação, o ar que ascendeu, diverge em altos níveis (~10 km de altura). Parte deste
ar desce sobre o oeste do Oceano Pacifico e outra parte desce sobre a América do Sul.
Todo esse processo faz com que a circulação de Walker tenha um deslocamento de sua
posição climatológica para leste, fazendo com que um ramo descendente do ar ocorra
sobre o NEB, inibindo a formação de nuvens de chuva sobre esta região. Este
deslocamento da célula de Walker tem como consequência mudanças na circulação da
atmosfera nos baixos e altos níveis e também nos padrões de transporte de umidade,
assim, há uma variação na distribuição das chuvas em regiões Tropicais e de latitudes
médias e altas. Em algumas regiões do Globo também são observadas mudanças nas
temperaturas como mostram as FIGURAS 36 (a) e (b).
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Em anos de La Niña ou fase fria do ENOS, a alteração nos padrões gerais da
circulação atmosférica é ao contrario de anos de El Nino, há um aumento na intensidade
dos ventos alísios em relação aos anos normais, os quais empurram as águas superficiais
e sub-superfícias quentes para a bacia oeste do Oceano Pacífico. Assim, há uma
ressurgência de águas mais frias desde a bacia leste até a bacia central do Oceano
Pacífico (esta ressurgência das águas mais profundas do Oceano na bacia leste favorece
a aumento de nutrientes vindo do fundo do mar para a superfície do Oceano,
aumentando a quantidade de peixes durante este período nesta região do Pacífico).

Figura 36 - Efeitos Globais do Fenômeno El Niño, (a) estação do verão e (b) estação do inverno.

(a)

(b)

Fonte: Adaptado de CPTEC/INPE.

Com o resfriamento das águas nestes setores da bacia, há simultaneamente
um aumento da pressão atmosférica sobre o Pacífico leste. Assim, a gangorra
barométrica é observada. O IOS assume valores positivos sobre a bacia leste e negativos
na bacia oeste do Oceano Pacífico, enquanto que valores negativos anômalos de TSM
ficam posicionados sobre o centro-leste da bacia com valores inferiores a - 0,5ºC e ao
oeste da bacia predominam anomalias positivas de TSM. Isto torna a termoclina mais
inclinada, fazendo que as águas mais frias do fundo do mar ressurjam na superfície.
Com as águas mais frias sobre a bacia centro-leste do Pacífico Equatorial e águas mais
quentes na bacia oeste, há uma divergência em superfície na bacia leste/central e
convergência na bacia oeste. Esta convergência gera movimento ascendente do ar e
juntamente com a evaporação ocorre à formação de intensas nuvens convectivas
(nuvens de chuva) no setor oeste da bacia e movimentos descendentes no setor leste da
bacia (A célula de Walker se mantém como em anos normais, porém, mais alongada e
mais intensa, com movimentos ascendentes na região da Indonésia e descendentes na
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costa da América do Sul). Todo esse processo tem efeito nas mudanças na circulação
atmosférica nos baixos e altos níveis atmosféricos. Em algumas regiões do globo são
observados efeitos opostos ao do El Niño como mostram as FIGURAS 37 (a) e (b).
Em anos considerados normais, ou seja, na fase neutra do ENOS, o Oceano
Pacífico Equatorial apresenta anomalias de TSM mais elevadas posicionadas sobre o
centro-oeste da bacia e mais baixas ao leste da bacia; o IOS fica então próximo do valor
zero. A célula de Walker mostra movimentos ascendentes na região da Indonésia e
descendentes próximos à costa oeste da América do Sul. Os ventos alísios sopram de
leste para oeste próximo à superfície (menos intensos que em anos de La Niña)
favorecendo o acúmulo de águas mais quentes na região da Indonésia. A termoclina fica
inclinada, ou seja; com águas mais rasas junto à costa oeste da América do Sul e mais
profunda no Pacífico Oeste, sendo que a temperatura da água é constante, ~ 20 ºC em
toda a bacia.

Figura 37 - Efeitos Globais do Fenômeno La Niña, (a) estação do verão e (b) estação do inverno.

(a)

(b)

Fonte: Adaptado de CPTEC/INPE.

A ocorrência do EI Niño aumenta as diferenças de temperatura entre o Pólo
Sul e o Equador, o que contribui para mudança na célula de Hadley. Neste caso ocorre
intensificação das Correntes de Jato (região onde ventos de intensidades fortes se
concentram em uma faixa relativamente estreita na troposfera, superior em latitudes
médias e regiões subtropicais dos Hemisférios Sul e Norte) que por sua vez favorecem
ao bloqueio das frentes frias, fazendo com que estas fiquem estacionadas sobre a região
Sul do Brasil, assim, não conseguem atingir o NEB.
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3 DADOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Grande parte do Estado do Ceará está localizado na Depressão Sertaneja,
dominantemente cristalina, e tem altitudes que variam entre 100 e 300m. Somente o
Planalto da Ibiapaba, a oeste; a Chapada do Araripe, ao Sul; e a Capada do Apodi à
leste, formado por sedimentares e os maciços Cristalinos, distribuídos próximos ao
litoral e no interior do Estado, apresentam altitudes mais elevadas. Esse complexo inclui
a Serra Grande ou Chapada da Ibiapaba, a oeste; a Chapada do Araripe, ao sul; e a
Chapada do Apodi, a leste. A região meridional e centro-oriental é drenada pelo rio
Jaguaribe, o maior do Estado, que corre numa extensão de 800 metros. Ao norte,
destaca-se o rio Acaraú e a oeste o rio Poti, que após atravessar o boqueirão existente na
Chapada da Ibiapaba, junta-se ao rio Parnaíba, já em território do Estado do Piauí.
Encontram-se ainda entre os mais importantes do Estado, os rios Salgado, Conceição,
Acaraú, Banabuiú, Trussu, Pacoti e Piranji (SILVA; ARAÚJO; SOUZA; 2007).
O período chuvoso (popularmente chamado de inverno) no Estado, esta
dividido em três fases: pré-estação chuvosa, estação chuvosa e pós-estação chuvosa. A
pré-estação chuvosa ocorre no período de dezembro a janeiro; a estação chuvosa
compreende o período de fevereiro a final de maio e a pós-estação chuvosa ocorrem nos
meses de junho e julho (FIGURA 38)
Figura 38 - Climatologia da Precipitação para o estado do Ceará.
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Do ponto de vista dos solos, no Estado do Ceará predominam três tipos de
solos, sendo o de maior ocorrência os solos do tipo Neossolos com cerca de 53.525,5
km² ou 35,96% da área do Estado. O segundo tipo de solos com maior ocorrência são os
Argissolos com 36.720,6 km² ou 24,67% e o terceiro refere-se aos Luvissolos com
16,72% da área total do Estado ou 24.885,6 km² (IPECE, 2007).
O conhecimento do local de ocorrência dos diversos tipos de solos é
importante, na medida que apresenta utilidade ao contexto social e econômico, estando
inter-relacionado aos demais recursos físicos ou quando integrado a um levantamento
de recursos naturais. No Ceará, de uma forma geral os solos apresentam-se com pouca
profundidade, deficiências hídricas, pedregosidade e, principalmente, susceptibilidade a
erosão, em virtude de suas características morfológicas, físicas e químicas, o que exige a
prática de ações conservacionistas para melhor aproveitamento de suas potencialidades
(IPECE, 2007).
A cobertura vegetal é o recurso natural mais sensível que permite retratar, de
modo integrado através de sua fisionomia, os fatores ambientais aos quais está
submetida. A cobertura vegetal do Estado do Ceará pode ser dividida, para fins
utilitários, em onze tipos de vegetação: Complexo Vegetacional da Zona Litorânea;
Floresta

Subperenifólia

Tropical

Plúvio-Nebular

(Matas

úmidas);

Floresta

Subcaducifólia Tropical Pluvial (Matas secas); Floresta Caducifólia Espinhosa
(Caatinga arbórea); Caatinga Arbustiva Densa; Caatinga Arbustiva Aberta; Carrasco;
Floresta Perenifólia Paludosa Marítima; Floresta Mista Dicótilo-Palmácea (Mata ciliar
com carnaúba e dicotiledôneas); Floresta Subcaducifólia Tropical Xeromorfa
(Cerradão) e Cerrado. Vale salientar que o tipo de vegetação de maior ocorrência no
Estado é a Caatinga, ocupando cerca de 46% do território cearense.
A degradação ambiental e a ocupação desordenada dos mais diferentes
ecossistemas do Ceará são fatos efetivamente potencializadores para materializar as
áreas degradadas susceptíveis ao processo de desertificação. Os desequilíbrios
ambientais têm marcado profundamente as características originais dos ecossistemas no
Estado do Ceará (IPECE,2007).
Em termos de relevo, o Ceará comporta características dependentes da
influência de um conjunto de fatores, nos quais as condições geológico-ambientais,
paleoclimáticas e a atual dinâmica geomorfogenética são as mais destacáveis. Abriga
em seu território regiões de baixa, média e alta altitudes, conforme pode ser visualizado
nos mapas concernente a Hipsometria e Modelo Digital de Elevação – MDE
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(FIGURAS 39 (a) e (b)).
Figura 39 – (a) Mapas Modelo Digital de Elevação – MDE e (b) Hipsometria do estado do Ceará.

(a)
Fonte: IPECE (2007)

(b)

A topografia é um aspecto físico que determina a quantidade de precipitação
sobre áreas específicas do estado. As regiões serranas do estado (com altitudes que
variam de 800 a 900 m) e a Chapada do Araripe (900 a 1000 m), a noroeste e sudeste do
estado, respectivamente, são as áreas mais elevadas. Ao sul de Fortaleza, o Maciço de
Baturité é outra região elevada (800 a 900 m). Estes acidentes orográficos contribuem,
em grande parte, para o volume anual de precipitação sobre o estado do Ceará e
importantes divisores de águas de onde nascem importantes rios que drenam o Estado.

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Com o objetivo de estudar a frequência dos sistemas meteorológicos e a
frequência dos eventos extremos, sobre o estado do Ceará, buscou-se aporte teórico que
envolve eventos extremos de chuva, desastre natural, risco e vulnerabilidade e
procedimentos metodológicos a serem adotados nesta pesquisa, o qual são descritos a
seguir:

3.2.1 Dados de Chuva e Dados Sinóticos dos Eventos de Chuva Extrema
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Utilizou-se informações, apenas dos postos pluviométricos convencionais
(acumulado de chuva em 24 horas), localizados nas sedes de cada município, por
conterem sequência de dados mais completas. Os dados foram disponibilizados pela
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME).
Os dados de chuva utilizados neste trabalho, consistem de uma série diária,
para o período de janeiro a dezembro de 2000-2010, de 182 municípios, das oito regiões
pluviometricamente homogêneas, do estado do Ceará, sendo os seguintes postos
selecionados para cada região:
- Região do Litoral Norte 22 postos: (Acaraú, Alcântaras, Amontada, Bela
Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Granja, Itarema, Marco, Martinópole, Massapê,
Moraújo, Morrinhos, Santana do Acaraú, Senador Sá, Sobral, Uruoca, Barroquinha,
Jijoca de Jericoacoara e Miraíma).
- Região do Litoral do Pecém 16 postos: (Apuiarés, General Sampaio,
Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Paracuru, Paraipaba, Paramoti, Pentecoste, São Gonçalo do
Amarante, São Luís do Curu, Trairi, Umirim, Uruburetama, Tejuçuoca, Tururu).
- Região Litoral de Fortaleza foram 15 postos: (Aquiraz, Beberibe,
Cascavel, Caucaia, FUNCEME, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba,
Pindoretama, Chorozinho, Horizonte, Itaitinga, Fundação Maria Nilva, Eusébio);
- Maciço de Baturité 14 postos: (Aracoiaba, Aratuba, Baturité, Capistrano,
Guaramiranga, Itapiuna, Mulungu, Novo Oriente, Pacoti, Redenção, Guaiuba, Acarape,
Barreira e Ocara).
- Região da Ibiapaba 24 postos: (Cariré, Carnaubal, Coreaú, Forquilha,
Frecheirinha, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibiapina, Mucambo, Nova
Russas, Pacujá, Poranga, Reriutaba, Tianguá, Ubajara, Varjota, Viçosa do Ceará, Pires
Ferreira, Graça, Ipaporanga, Croata, Ararenda e Sebastião de Abreu (Pentecoste)).
- Região Jaguaribana 24 postos: (Alto Santo, Aracati, Icapuí, Icó, Iracema,
Itaiçaba, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada
Nova, Orós, Palhano, Pereiro, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do
Norte, Fortim, Potiretama, Ibicuitinga, Banabuiú e Ererê).
- Região do Sertão Central/Inhamuns 39 postos: Acopiara, Aiuaba,
Antonina do Norte, Araripe, Arneiroz, Assaré, Boa Viagem, Campos Sales, Canindé,
Caridade, Catarina, Crateús, Iguatu, Independência, Itatira, Mombaça, Monsenhor
Tabosa, Novo Oriente, Parambu, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Potengi, Quixadá,
Quixelô, Quixeramobim, Saboeiro, Santa Quitéria, Senador Pompeu, Solonópole,
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Tamboril, Tauá, Madalena, Catunda, Salitre, Dep. Irapuan Pinheiro, Quiterianópolis,
Tarrafas, Ibaretama e Choró).
- Região do Cariri 28 postos: (Abaiara, Altaneira, Aurora, Baixio, Barbalha,
Barro, Brejo Santo, Caririaçu, Cariús, Cedro, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Ipaumirim,
Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão
Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Santana do Cariri, Umari e Várzea Alegre).
Utilizou-se informações, apenas dos postos localizados nas sedes de cada
município, por conterem sequência de dados mais completas. Os dados foram
disponibilizados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
(FUNCEME).
Para estudar as características atmosféricas dos eventos de chuva
selecionados, foram utilizados os dados da reanálise do National Centers for
Environmental Prediction-National Center for Atmospheric Research (NCEP-NCAR)
do National Oceanic and Atmospheric Adminstration (NOAA) obtidos pela homepage
<http://www.cdc.noaa.gov>. As variáveis utilizadas foram:
1- componente zonal (u) (análise do vento, no sentido da abscissa (X)), e
meridional (v) do vento (sentido das ordenadas (Y));
2- umidade específica (q) (observa-se a quantidade de vapor d`água, em
gramas existente em um quilograma de ar úmido);
3- radiação de onda longa (ROL) (indicador de chuva e nebulosidade,
baixos valores de ROL, sobretudo inferiores a 240 Wm2, são indicativos
de nuvens profundas que apresentam maior probabilidade de ocorrência
de precipitação;
4- omega (w) (analisa os movimentos verticais da atmosfera).
Para melhor análise em diversos níveis da atmosfera, os dados foram
distribuídos em 4 níveis de pressão padrão (925, 850, 500 e 200 hPa), com uma grade
na resolução espacial de 2,5° x 2,5° de latitude e longitude, para os horários sinóticos
diários (00:00, 06:00, 12:00 e 18:00 TMG) no período compreendido entre janeiro a
maio de 2000 a 2010. Foram utilizadas como ferramenta auxiliar na identificação dos
sistemas atmosféricos atuantes no estado do Ceará, imagens do satélite GOES nos
canais Infravermelho Realçada e Visível, obtidas no site do CPTEC/INPE-DSA
Posteriormente, foram geradas figuras ( médias diárias) com os dados de reanálise
usando o software Ferret. Esse software é um poderoso programa para visualizar e fazer
operações diversas de cálculos com dados no formato NETCDF, sua facilidade de uso é
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o principal ponto forte do software (SANTOS; SOMBRA, 2006).

3.2.2 Limiar de Chuva Diária

Na comunidade científica em geral, a definição do que se constitui um dia
de chuva está longe de ser uniforme. Segundo Nieuwolt (1982) e Adejuwon e Odekunle
(2006), em climas quentes a precipitação total diária menor que 2mm é de pouca
importância para a agricultura ou o uso de abastecimento de água. Menezes et al., 2008,
apontam que de forma geral, a literatura considera, predominantemente, dias secos para
efeito de estimativas de duração de um veranico aqueles sem chuva ou com precipitação
inferior a 2mm/dia para localidades isoladas. Souza (2011), classificou limiares de
precipitação, para a cidade de Recife, e considerou que, um dia de chuva seria igual ou
maior que 2mm.
Para a determinação do limiar de chuva diária utilizou-se a metodologia
proposta por Souza (2011), por tanto, para os 182 postos selecionados, considerou-se
que um dia de chuva é quando a precipitação diária for maior ou igual a 2mm
(Acumulado de chuva de 7 às 7 horas local), ou seja, abaixo desse limiar a chuva não
tem muita importância, visto que pequenas quantidades, (considerando as características
climáticas do estado do Ceará, onde a irregularidade e os valores nulos de chuva,
ocorrem com certa frequência (anos secos), mesmo no período chuvoso, vão evaporar
antes de chegar a superfície.
Definido o limiar para um dia de chuva, utilizou-se a técnica dos quantis,
para se classificar de forma adequada o verdadeiro significado de um total
pluviométrico diário para cada um dos 182 municípios do estado do Ceará selecionados.
Xavier e Xavier (1987), aplicaram a técnica dos quantis para o problema de
classificação e monitoramento da ocorrência de períodos secos e chuvosos no Nordeste
Brasileiro, mais precisamente no estado do Ceará. A técnica dos quantis por eles
utilizada, baseia-se na distribuição da frequência acumulada, onde através da análise do
histograma, tem-se uma estimativa de densidade da variável em estudo, e quanto maior
o número de observações disponíveis, melhor será a aproximação da função densidade
de probabilidade que descreve o fenômeno. Esta técnica apresenta duas vantagens que a
torna interessante: a sua simplicidade e sua imunidade a assimetria da densidade da
distribuição. Os autores advertem também para o fato de que, observações provenientes
de uma única estação ou localidade não podem caracterizar de modo satisfatório a
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situação global de uma determinada área, principalmente se apresenta irregularidades na
distribuição espacial dos regimes pluviométricos.
Como um dos objetivo deste trabalho é obter a frequência de eventos
extremos, nos 182 municípios cearenses selecionados, após se ter determinado o limiar
de chuva em 24 horas, é de suma importância analisar a frequência absoluta e relativa
do número de observações diárias em cada classe determinada.
Salienta-se que para a obtenção das frequências de eventos extremos de
chuva, no estado do Ceará, utilizou dados diários de chuva dos 182 postos
pluviométricos selecionados para este trabalho, no período de janeiro a dezembro de
2000 a 2010.
Como frequência, define-se o número de vezes em que um dado valor de
uma variável se repete. A associação das respectivas frequências a todos os diferentes
valores observados define a distribuição de frequência do conjunto de valores
observados. Outra forma de representação gráfica é baseada na frequência acumulada,
que pode ser definida como a soma das frequências de todos os valores menores ou
iguais ao valor correspondente ao ponto. A técnica dos quantis baseia-se na frequência
acumulada.
Os dados qualitativos são organizados na forma de uma tabela de
frequências, que representa o número ni de elementos de cada uma das categorias ou
classes e que é chamado de frequência absoluta. A soma de todas as frequências é igual
à dimensão da amostra (n). Assim, a equação (2) representa a frequência absoluta (Fi):

Fi = ni/n

(2)

Em que,
ni = no de vezes que cada classe da variável foi observada;
n = tamanho da amostra.
Nas TABELAS de frequência, além das frequências absolutas, também se
apresentam as frequências relativas (Fr) conforme equação (3), obtida dividindo a
frequência absoluta pelo número total de observações.

Fr = (Fi/n)*100
Em que,
Fi = frequência absoluta;
n = tamanho de observações.

(3)
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3.2.3 Técnica dos Quantis
A técnica utilizada neste trabalho, foi obtida em Xavier e Xavier (1987) e
proposta por Pinkayan em 1966, para avaliar a ocorrência de anos secos e chuvosos
sobre extensas áreas nos Estados Unidos.
No trabalho proposto por Pinkayan (1966), os quantis utilizados referiam-se
aos seguintes valores para p: 0,15; 0,35; 0,65; e 0,85. de forma que para cada intervalo o
autor considerou:
Muito seco (MS) ⇔ Xi ≤ Q0,15;
Seco (S) ⇔ Q0,15 ≤ Xi < Q0,35;
Normal (N) ⇔ Q0,35 ≤ Xi < Q0,65;
Chuvoso (C) ⇔ Q0,65 ≤ Xi < Q0,85;
Muito Chuvoso (MC) ⇔ Xi ≥ Q0,85

Neste trabalho a técnica, foi aplicada para identificação da intensidade e
frequência de episódios extremos, em 182 municípios do estado do Ceará.
Por definição, Qp é um limite de intervalo do quantil para uma determinada
variável aleatória X, sendo p a probabilidade de ocorrência, tal que X seja menor que
Qp. Assim, a escolha do intervalo associado a um quantil deve satisfazer a seguinte
relação: Prob (X ≤ Qp), em que (0 < 1).
Os quantis podem ser obtidos pelo chamado método gráfico, que consiste
em obter-se os valores dos limites de intervalo do quantil a partir do histograma
acumulado da função densidade de probabilidade. Neste caso, cada intervalo de classe
do histograma acumulado é representado por [ai-1, ai], que representam os valores
limites do intervalo escolhido a priori para construir a distribuição de frequência da
variável aleatória X. Assim:
f¯i-1 ≤ p ≤ f¯i

(4)

Em que par ordenado [ai-1, ai], informa os limites do intervalo de classe do histograma
acumulado;
f é o valor da probabilidade acumulada;
P é o valor de probabilidade encontrada no intervalo [ai-1, ai], e associado ao
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quantil.
Assim, para o intervalo [ai-1, ai] se fi-1≤ p ≤ fi
O valor do extremo do quantil é obtido por uma interpolação linear no intervalo [ai-1, ai].
Portanto, o quantil Q(p) é dado pela seguinte equação (5).

Q(p) = [ai-1, ai] + (p-fi-1) (ai-1, ai) / (fi-fi-1)

(5)

Os intervalos percentuais de cada quantil representam as probabilidades ou
frequências esperadas para cada um dos eventos que podem vir a ocorrer na sequência
ou série temporal, supondo que são mantidas as características para a precipitação. Não
havendo, portanto traços de mudanças climáticas locais. Estes quantis empíricos, são
estimativas dos quantis teóricos, que permanecem desconhecidos, mas supõe-se ser
representantes apropriados para a descrição do fenômeno (XAVIER; SILVA; REBELO,
2002). Abaixo será apresentado o procedimento adotado por Xavier, Silva e Rebelo,
(2002) para obtenção dos quantis.
A) dispor os dados em ordem crescente;
B) colocar um número de ordem para cada valor (i=1, ....., i=N);
C) para cada valor determinar a ordem quantílica: Pi = i(N+1), onde N é o
número de elementos da série;
D) finalmente, para calcular o quantil Q(p) para uma ordem quantílica Pi
qualquer, segue-se:
1-

se P coincidir com algum Pi já obtido, então: Q(p) = Q(pi) = yi

2- se P não coincidir, haverá um índice i tal que Pi<P<Pi+1, onde Q(p)
será obtido por interpolação, onde Q9P0 = yi + {[P-Pi]/[Pi+1- Pi]} *
[yi+1-yi]
Souza (2011), para a classificação de intensidade de chuva acumulada em
24 horas, identificou seis classes de intervalos, considerando desde um Dia Seco (chuva
abaixo de 2mm/dia) Q(0,05), até Chuva Muito Forte Q(0,95). A classificação completa
é mostrada abaixo.
Dia seco (DS) ⇔ P < Q0,05X;
Chuva Muito Fraca (CMF) ⇔ Q0,05 ≤ P < Q0,25;
Chuva Fraca (CF) ⇔ Q0,25 ≤ P < Q0,50;
Chuva Moderada (CM) ⇔ Q0,50 ≤ P < Q0,75;
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Chuva Forte (CF) ⇔ Q0,75 ≤ P < Q0,95;
Chuva Muito Forte (CMF) ⇔ P ≥ Q0,95;

Em que, Q significa o limite dos quantis adotado pela autora (5%, 25%,
50%, 75% e 95%).
Para o referido estudo os quantis utilizados referem-se as probabilidades
(0,05), (0,25), (0,50), (0,75) e (0,95), para determinar a chuva diária acumulada em 24
horas nos 182 postos pluviométricos do estado do Ceará. Para determinação dos quantis
e das frequências utilizou-se a linguagem de programação PYTHON (descrito a seguir).
Para um análise mais criteriosa, também utilizou-se as classes adotadas por Souza
(2011) (mostrada acima), porém, esta autora utilizou apenas dados de uma estação
meteorológica. Neste trabalho, os intervalos foram variáveis pois, cada um dos 182
municípios achou-se intervalos diferentes, visto que, a técnica foi aplicada
individualmente para cada um deles.
Em relação a linguagem de programação Python, é uma linguagem de
altíssimo nível (em inglês, Very High Level Language) orientada a objeto, de tipagem
dinâmica e forte, interpretada e interativa (BORGES, 2010).
O Python possui uma sintaxe clara e concisa, que favorece a legibilidade do
código fonte, tornando a linguagem mais produtiva.
Python é um software de código aberto (com licença compatível com a
General Public License (GPL), porém menos restritiva, permitindo que o Python seja
inclusive incorporado em produtos proprietários) (BORGES, 2010).
A linguagem foi criada em 1990 por Guido van Rossum, no Instituto
Nacional de Pesquisa para Matemática e Ciência da Computação da Holanda (CWI) e
tinha originalmente foco em usuários como físicos e engenheiros. O Python foi
concebido a partir de outra linguagem existente na época, chamada ABC (BORGES,
2010).
A implementação oficial do Python é mantida pela PSF e escrita em C, e por
isso, é também conhecida como CPython. A versão estável mais recente está disponível
para download no endereço: http://www.python.org/download/ Para a plataforma Windows,
basta executar o instalador. Para outras plataformas, como em sistemas Linux,
geralmente o Python já faz parte do sistema, porém em alguns casos pode ser necessário
compilar e instalar o interpretador a partir dos arquivos fonte. Existem também
implementações de Python para .NET (IronPython), JVM (Jython) e em Python (PyPy)
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(BORGES, 2010).
Para este trabalho as bibliotecas utilizadas para a leitura dos dados de chuva
e cálculos dos limiares foi a numpy

e a matplotlib para geração das imagens

(histogramas)

3.2.4 Critérios para seleção dos casos de evento extremo de chuva

Existem diferentes critérios de seleção para casos de chuva intensa, que
podem levar em conta aspectos relacionados à quantidade de chuva registrada em um
determinado intervalo de tempo e a abrangência espacial desta chuva, ou somente um
destes parâmetros. A climatologia também é utilizada por alguns autores para definir
casos de chuvas intensas.
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) define os seguintes limiares
para a determinação de chuva forte ou muito forte: Chuva forte: de 25,1 a 50,0
milímetros por hora ou, no máximo 8,0 milímetros em 10 minutos; Chuva muito forte:
acima de 50,0 milímetros por hora ou mais de 8,0 mm em 10 minutos (OLIVEIRA;
FOGACCIA; ALMEIDA, 1998). Espírito Santo e Satyamurty (2002), adotaram os
limiares de 100mm e 150mm em 24 horas em seu estudo sobre eventos extremos de
precipitação na Região Sudeste.
Teixeira e Satyamurty (2007) adotaram como critério de seleção de casos de
chuvas intensas na Região Sul do Brasil, eventos nos quais a isoieta de 50 mm em 24
horas cobrisse uma área de no mínimo 10.000 km2. Harnack et al., (1999) identificaram
os episódios com precipitação maior que 51mm, em um ponto de grade, em um período
de 1 ou 2 dias. Em seguida, somente os casos que apresentaram cobertura espacial com
quatro ou mais pontos de grade adjacentes, representando aproximadamente 10.000
km2, foram considerados como eventos intensos de chuva.
Carvalho, Jones e Leibmann, (2002) definiram como evento extremo de
precipitação, aquele que proporcionou 20% ou mais do total climatológico sazonal em
uma estação, em 24 horas. Chaves e Cavalcanti (2000), consideraram eventos extremos
aqueles com precipitação diária acima de 300% da média diária climatológica e com
persistência de 3 dias. Liebmann et al., (2000), estudando a variabilidade interanual dos
eventos de precipitação extrema diária no Estado de São Paulo, definem como evento
extremo, aquele em que a precipitação diária excede uma porcentagem da sua média
sazonal ou anual.
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Neste estudo, após a definição do limiar superior de chuva intensa, para os
182 municípios, determinou-se que eventos acima do limiar do quantil Q(0,95) seria
classificado como evento extremo de chuva. Para isso, foi feita a seleção dos dias,
dentro do período de janeiro a maio de 2000 a 2010, com registros de precipitação
extrema ordenados pelos valores máximos obtidos em 24 horas, e posteriormente
realizou-se uma classificação de limiares agora considerados evento de chuva extrema,
que causam impactos e estão associados as questões econômicas, ambientais e sociais
de um local.
Para a classificação de eventos de chuva extrema, a partir do quantil
superior Q(0,95), adotou-se três intervalos, que são descritos abaixo:
Intervalo (1) corresponde ao limiar Q(0,95) +50 mm (Chuva Muito Forte);
Intervalo (2) corresponde ao limite superior do intervalo (1) + 50 mm
(Chuva Extrema);
Intervalo (3) corresponde ao limite superior do intervalo (2) (Chuva Muito
Extrema).
Na TABELA 4 é demonstrado o exemplo, da nova classificação, utilizando
os três intervalos definidos acima, a partir do limiar superior para o posto de
Granja. O limiar superior Q(0,95) dos demais postos, encontram-se nos
APÊNDICES A, B, C, D, E, F, G e H, deste trabalho.
Para os demais postos foi realizado o mesmo procedimento, demonstrado
para o posto de Granja, ou seja, a partir do limiar superior Q(0,95), aplicou-se a
definição de cada intervalo mostrado acima, de modo que cada posto apresentou
classificação de chuva extrema diferente.
Neste trabalho não foram apresentadas, Tabelas (como mostrado para o
posto de Granja) da nova classificação, a partir dos três intervalos definidos.
Apenas o número de eventos de chuva extrema, por região, dentro do período de
janeiro a maio de 2000 a 2010, são mostrados.
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Tabela 4 - Classificação de evento de chuva extrema diária em 24 horas (Posto Granja).
Classificação
Intensidade (mm)
Chuva Muito Forte (CMF) (Intervalo 1)

51,0 ≤ P < 101 mm

Chuva Extrema (CE) (Intervalo 2)

101 ≤ P < 151 mm

Chuva Muito Extrema (CME) (Intervalo 3)

P ≥ 151 mm

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.2.5 Tabelas de Frequência de Eventos Extremos e Sistemas Meteorológicos

Após todo o desenvolvimento da metodologia utilizada neste estudo, foram
elaboradas tabelas, contendo informações da frequência de ocorrências dos eventos
extremos de chuva, classificados a partir do quantil (0,95), bem como a frequência de
ocorrências dos sistemas meteorológicos, que atuaram no período de janeiro a maio de
2000 a 2010.
Quanto aos eventos de chuva extrema, foram disponibilizados na tabela de
acordo com os intervalos definidos: (1) Chuva Muito Forte; (2) Chuva Extrema e (3)
Chuva Muito Extrema, para cada mês e o total para cada período de janeiro a maio de
2000 a 2010).
A opção de escolha do período estudado se deu, a partir da climatologia da
chuva para o estado do Ceará, que considera o período chuvoso de fevereiro a maio,
porém, o mês de janeiro, foi acrescentado no estudo, por sofrer influência de vários
sistemas sinóticos, como: Vórtice Ciclônico, Frente Fria e Zona de Convergência
Intertropical, como será mostrado nos resultados deste trabalho.
Também mostrou-se nas tabelas, os sistemas meteorológicos de grande
escala, que atuaram, durante o período em estudo, além da chuva acumulada e a
categoria da chuva para cada região pluviometricamente homogênea.

3.2.6 Estudo de Caso do dia 27 de Janeiro de 2004

No presente estudo do evento de chuva extrema do dia 27 de janeiro de
2004, foi utilizado o modelo numérico RAMS 6.0 (Regional Atmospheric Modeling
System), (COTTON et al., 2003; PIELKE; COTTON; WALKO, 1992) sendo um
modelo de circulação regional.
O modelo RAMS é amplamente aceito e utilizado pela comunidade
científica, sejam de pesquisas científicas ou operacionalmente para previsões numéricas
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de tempo em instituições dedicadas ao assunto, sendo capaz de reproduzir grande parte
dos diversos e mais relevantes fenômenos atmosféricos. (MARIA, 2007, p. 34).
As simulações foram inicializadas com dados de grande escala do modelo
global do CPTEC T126L28 (100x100 km). O centro da grade escolhido foi de latitude 14,7 a 7,3 e longitude -49,9 a -27,07, em 40 níveis (28 a 3000m), com grade de 20 x 20
km. As configurações utilizadas foram:
Parametrização de Radiação: Chen e Cotton;
Parametrização de Turbuência: Smagorinsky
Parametrização de Convenção: ligado
Parametrização de Microfísica Explícita: ligado
Inicialmente procurou-se investigar as características atmosféricas que
provocaram chuvas extremas no estado do Ceará, no dia 27 de janeiro de 2004.
Para análise atmosférica foram utilizadas na simulação variáveis como,
umidade específica, temperatura, componentes zonal u e meridional v do vento,
radiação de onda longa, vorticidade e precipitação.
A precipitação foi a variável analisada, a fim de se verificar a eficiência do
modelo na detecção do evento de chuva extrema.
Para a verificação da eficiência do modelo numérico na detecção da chuva
extrema, foi feita a comparação do resultado simulado com os dados observados. Para
isso utilizou-se dados de reanálise do National Center for Environmental PredictionNational Center for Atmospheric Research (NCEP-NCAR) do National Oceanic and
Atmospheric Adminstration (NOAA), com resolução de 2,5 x 2,5 grau de latitude e
longitude do dia 27 de janeiro de 2004, das variáveis: radiação de onda longa,
vorticidade, umidade específica e linha de corrente. Para geração das figuras dos dados
de reanálise utilizou-se o software Ferret. Os dados de precipitação para o dia estudado
foram obtidos no banco de dados da FUNCEME.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados mostrados a seguir definiram para cada um dos 182 postos
selecionados no período de janeiro a dezembro de 2000 a 2010, a partir de quantos
milímetros uma precipitação pode ser considerada, evento extremo de chuva. Neste
sentido, primeiramente foi determinada uma classificação para a intensidade da chuva
em 182 postos pluviométricos do estado do Ceará, a partir da técnica dos quantis.
A realização desta classificação mostrou que cada localidade apresenta
limiares diferentes para chuva intensa, visto que, cada local possui fatores como:
urbanização, declive de terreno, cobertura vegetal e etc, diferentes, que podem interferir
na distribuição temporal e espacial da chuva. Por isso a importância de se determinar
um limiar para chuva extrema usando técnica estatística, embora a maioria dos trabalhos
relacionados ao tema, adotam limiares aleatoriamente.
Os resultados mostrados neste trabalho tem o intuito de contribuir com a
gestão de risco e desastres associados a eventos de chuva extrema no estado do Ceará.
As classificações da intensidade da chuva acumulada em 24 horas
relacionada a ordem quantílica obtida para os 182 postos pluviométricos no estado do
Ceará, considerando desde de um Dia Seco (chuva abaixo de 2mm/dia) classificado
pelo Q(0,05) até uma Chuva Muito Forte Q(0,95), são mostradas nos APÊNDICES A,
B, C, D, E, F, G, H.
A TABELA 5, mostra os limiares de alguns municípios com valores a partir
de 60,0 mm no quantil de ordem superior Q(0,95), considerado chuva muito forte. Neste
trabalho não foram registradas informações sobre os danos ocasionados por chuva
extrema nos postos destacados na TABELA 5, porém, esses limiares de Chuva Forte,
ocasionam

grandes

transtorno,

como:

alagamentos,

enchentes,

inundação,

escorregamentos, erosão no solo, etc.
Tabela 5 - Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas, para o quantil superior Q (0,95)
a partir de 60 mm.
Região
Posto
Intensidade Q(0,95) mm
Litoral de Fortaleza

Aquiraz

61,4 mm

Litoral de Fortaleza

Cascavel

68,2 mm

Litoral de Fortaleza

Maranguape

60,8 mm

Litoral de Fortaleza

Pindoretama

65,15 mm

Litoral de Fortaleza

Fundação Maria Nilva

61,0 mm

Litoral Norte

Cruz

70,0 mm
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Tabela 5- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas, para o quantil superior
Q(0,95) a Partir de 60mm. (continua).
Litoral Norte

Meruoca

61,0 mm

Litoral Norte

Barroquinha

60,4 mm

Litoral Norte

Jijóca de Jericoacoara

63,5 mm

Litoral do Pecém

Trairi

63,7 mm

Ibiapaba

Ipaporanga

64,9 mm

jaguaribana

Jaguaribe

60,8 mm

jaguaribana

Fortim

76,4 mm

Sertão Central/ Inhamuns

Piquet Carneiro

62,2 mm

Sertão Central/ Inhamuns

Tarrafas

70, 2 mm

Cariri

Abaiara

66,0 mm

Cariri

Altaneira

63,1 mm

Cariri

Barbalha

63,4 mm

Cariri

Barro

61, 6 mm

Cariri

Carius

66,0 mm

Cariri

Crato

63, 2 mm

Cariri

Granjeiro

75, 6 mm

Cariri

Jardim

65,7 mm

Cariri

Juazeiro do Norte

65,0 mm

Cariri

Mauriti

60,5 mm

Cariri

Missão Velha

67,0 mm

Cariri

Nova Olinda

61,6 mm

Cariri

Pena Forte

60,0 mm

Fonte: Elaborado pelo Autor.

4.1

Análise

da

Intensidade

da

chuva

diária

para

as

oitos

regiões

pluviometricamente homogêneas do estado do Ceará

Após a definição dos limiares da intensidade da chuva, é de suma
importância analisar a frequência relativa e observada do número de observações diárias
em cada classe determinada nos APÊNDICES A, B, C, D, E, F, G e H. A análise abaixo
será mostrada para cada posto pluviométrico e sua respectiva região pluviometricamente
homogênea.
Nas Tabelas referentes a Frequência Relativa e Frequência (dias) Observada
as nomenclaturas (DS), (Cmf), (Cf), (CM), (CF) e (CMF), referem-se a:
-(DS)- Dia Seco
-(Cmf)- Chuva Muito Fraca
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-(Cf)- Chuva Fraca
-(CM)- Chuva Moderada
-(CF)- Chuva Forte
-(CMF)- Chuva Muito Forte

4.1.1 Frequência observada e relativa da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da Região do Maciço de Baturité

De toda a série analisada, para os 14 postos pluviométricos da região do
Maciço de Baturité, observou-se que essa região não apresenta grandes contrastes nas
classes de intensidade de chuva entre os postos.
Dentro da classe “Dia Seco” grande parte dos postos pluviométricos,
apresentou frequência relativa entre 4 a 5,1%, com exceção do posto de Pacoti e
Redenção que apresentaram para esta classe 0%. Para esta classe de intensidade de
chuva, os postos de Baturité e Aratuba, apresentaram as maiores frequências (dias)
observadas, 47 dias (5%) e 45 dias (4,9%), respectivamente.
Na classe “Chuva Muito Fraca”, observou-se que a frequência relativa
variou entre 18,8 a 24,9 %. As maiores frequências relativas para esta classe foram
observadas nos postos pluviométricos de Pacoti (24,9%) e Redenção (24,5%). A menor
frequência foi no posto de Barreira (18,8%.). Dentro desta classe, obteve-se as maiores
frequências (dias) observadas nos postos pluviométricos de Pacoti 304 dias (24,9%),
Guaramiranga 257 dias (20,7%) e Redenção 206 dias (24,5%).
Para classe “Chuva Fraca”, a frequência relativa variou entre 21,5% a
26,6%. As maiores frequências relativas para esta classe foram encontradas nos postos
pluviométricos de Acarape (26,6%) e Itapiuna (26,0%). A menor frequência relativa foi
observada no posto de Mulungu (21,5%). Para esta classe de intensidade de chuva
observou-se que as maiores frequências (dias) observadas ocorreram nos postos
pluviométricos de Guaramiranga 307 dias (24,7%), Pacoti 295 dias (24,2%) e Baturité
223 dias (25,0%).
Para classe “Chuva Moderada”, as frequências relativas variaram entre
24,3% a 28,0%. A maior frequência relativa foi encontrada no posto pluviométrico de
Mulungu 28,0% e a menor frequência no posto de Guaiuba (24,3%). Dentro desta
classe, obteve-se as maiores frequências (dias) observadas nos postos pluviométricos de
Pacoti 311 dias (25,5%), Guaramiranga 310 dias (24,9%) e Aratuba 247 dias (26,8%).
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Dentro da classe “Chuva Forte”, a frequência relativa variou entre 19,5% a
21,9%. A maior frequência relativa para esta classe, foi encontrada no posto de Barreira
(21,9%) e a menor no posto pluviométrico de Novo Oriente (19,5%). Para esta classe de
intensidade de chuva observou-se que as maiores frequências (dias) observadas
ocorreram nos postos pluviométricos de Guaramiranga 252 dias (20,3%), Pacoti 249
dias (20,4%) e Aratuba 194 dias (21,0%). Os limiares de chuva observado para esses
postos, dentro da classe “Chuva Forte” foram: Guaramiranga 19,2 a 48,1 mm
(TABELA 5, APÊNDICE A) e Pacoti 17,0 a 41,5 mm (TABELA 9, APÊNDICE A).
Para a classe “Chuva Muito Forte”, a frequência relativa, variou entre 5,1 a
5,7%. Para esta classe de intensidade de chuva observou-se que as maiores frequências
(dias) observadas ocorreram nos postos pluviométricos de Guaramiranga 63 dias (5,1%)
e Pacoti 62 dias (5,1%).
As TABELAS 6 e 7, mostram os 14 postos da região do Maciço de Baturité
e suas respectivas frequências (dias) observadas e relativa para cada classe de
intensidade de chuva acumulada em 24 horas.
Tabela 6 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região do Maciço
de Baturité.
Postos

DS (%)

Cmf (%)

Cf (%)

CM (%)

CF (%)

CMF (%)

1

4,6

20,4

23

26

20,9

5,1

2

4,9

20,2

22,1

26,8

21

5,1

3

5

19,9

25

25

19,8

5,3

4

5,1

19,9

22,7

27,1

19,9

5,3

5

4,3

20,7

24,7

24,9

20,3

5,1

6

4,2

19,5

26

25

20,3

5,1

7

5

20

21,5

28

20,5

5,1

8

5

20,1

24,8

25,1

19,5

5,5

9

0

24,9

24,2

25,5

20,4

5,1

10

0

24,5

25,2

25,2

19,9

5,2

11

4,9

19,7

25,4

24,3

20

5,7

12

2,1

20,3

26,6

25,4

19,9

5,7

13

5

18,8

24,3

24,9

21,9

5,1

23,4

26,5

19,8

5,3

!

!

14
2,6
22,4
Fonte: Elaborado pelo autor.
Postos Pluviométricos Maciço de Baturité:
1- Aracoiaba

8-Novo Oriente

2- Aratuba

9- Pacoti

3- Baturité

10- Redenção

4-Capistrano

11- Guaiuba

5- Guaramiranga

12-Acarape

6- Itapiuna

13- Barreira

7-Mulungu

14 -Ocara
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Tabela 7 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região
do Maciço de Baturité.
Postos

DS

Cmf

Cf

CM

CF

CMF

1

39

172

194

220

177

43

2

45

182

204

247

194

47

3

47

186

223

233

185

49

4

33

128

146

174

128

34

5

54

257

307

310

252

63

6

30

138

184

177

144

36

7

44

176

189

246

180

45

8

20

80

99

100

78

22

9

0

304

295

311

249

62

10

0

206

212

212

167

44

11

37

149

192

184

151

43

12

16

152

199

190

149

43

13

31

118

152

156

137

32

94

98

111

83

22

14
11
Fonte: Elaborado pelo autor

4.1.2 Frequência observada e relativa da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da Região do Litoral de Fortaleza

Para os postos pluviométricos da região do Litoral de Fortaleza, o que se
observou para a classe “Dia Seco”, é que houve variação de frequência relativa para esta
classe entre 0 a 5%. A maior frequência relativa para esta classe ocorreu nos postos
Pluviométricos de Cascavel e Pacatuba 5,1%, referente a 34 e 40 dias . Para os postos
de Beberibe, Maracanaú, Itaitinga e Eusébio a frequência relativa para esta classe foi de
0%.
Na classe “Chuva Muito Fraca” a frequência relativa variou entre 17,3 a
25%. A maior frequência relativa foi encontrada no posto de Beberibe 25%, que
representa 208 dias em todo período, a menor frequência relativa observou-se no posto
de Pacatuba 17,3%, referente a 136 dias, para todo o período.
Dentro da classe “Chuva Fraca” as maiores frequências relativas ocorreram
nos postos pluviométricos de Itaitinga 30,8%, referente a 276 dias e Maracanaú 29%,
com frequência (dias) observada de 257 dias. O menor valor de frequência relativa para
esta classe ocorreu no posto de Cascavel (23,6%). A classe “Chuva Fraca” obteve
frequência relativa, variando de 23,6 a 30,8%.
Para a classe “Chuva Moderada”, os valores de frequências relativas ficaram
entre 24,2 a 27,9%. A maior frequência ocorreu no posto de Cascavel 27,9%, referente a
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187 dias, e a menor frequência relativa em Chorozinho 24,2%, com 127 dias. Para essa
classe de intensidade de chuva o posto que obteve maior frequência (dias) observada,
foi o posto de Eusébio 279 dias (26,7%). Para o posto de Eusébio o limiar de “Chuva
Moderada” variou de 9 a 20mm. (TABELA 15, APÊNDICE B).
Na classe “Chuva Forte” a maior frequência relativa encontrada foi no posto
de Pindoretama 21%, referente a 159 dias. Para o posto de Pindoretama, o limiar de
chuva para esta classe variou de 25 a 65,1mm (TABELA 10, APÊNDICE B). As
menores frequências relativas ocorreram nos postos pluviométricos de Horizonte,
Fundação Maria Nilva e Pacajus 19,9%. A maior frequência (dias) observada, ocorreu
no posto pluviométrico do Eusébio com 216 dias. Para este posto o limiar de chuva
intensa, dentro da classe “Chuva Forte” foi de 20 a 54mm. (TABELA 15, APÊNDICE
B).
Esta classe merece atenção, pois os valores de “Chuva Forte” para essa
região variam entre 22 a 65 mm (TABELAS 1 a 15, APÊNDICE B), valores
significativos para um dia de chuva. Esses valores principalmente em áreas mais
urbanizadas podem gerar impactos sobre o meio. A situação pode tornar-se mais
agravante quando há registros de dias consecutivos antes de um evento dessa ordem.
Para a classe “Chuva Muito Forte”, os postos pluviométricos apresentaram
frequência relativa variando de 5 a 5,6%. A maior frequência relativa de 5,6%, para
esta classe, ocorreu no posto pluviométrico de Itaitinga, referente a 50 dias, para todo o
período.
As TABELAS 8 e 9, mostram os 14 postos da região do Litoral de Fortaleza
e suas respectivas frequências (dias) observadas e relativas, para cada classe de
intensidade de chuva acumulada em 24 horas.

Tabela 8 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região do Litoral
de Fortaleza.
Postos

DS (%)

Cmf (%)

Cf (%)

CM (%)

CF (%)

CMF (%)

1

4,6

17,6

26,3

25,6

20,9

5

2

0

25

24,9

24,3

20,7

5,1

3

5,1

17,9

23,6

27,9

20,4

5,1

4

4,8

19,6

24,1

26,4

20

5,1

5

4,3

20,1

25,6

24,9

19,9

5,2

6

0

20,5

29

25,1

20,3

5,1

7

4,6

20,3

25,1

24,8

20,3

5

8

4,5

20,2

25,2

25,2

19,9

5,1

9

5,1

17,3

25,5

26,4

20,2

5,5

124

Tabela 8 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região do
Litoral de Fortaleza (continua).
10

3,7

19,9

24,8

25,6

21

5

11

2,3

18,7

26,7

24,2

22,9

5,2

12

4,6

20,1

25,2

25

19,9

5,2

13

0

18,9

30,8

24,6

20,1

5,6

14

4,3

20,1

25,6

24,9

19,9

5,2

20,6

26,9

26,7

20,7

5,2

15
0
Fonte: Elaborado pelo autor

Postos Pluviométricos Litoral de Fortaleza
1-Aquiraz

8-Pacajus

2- Beberibe

9- Pacatuba

3- Cascavel

10- Pindoretama

4- Caucaia

11- Chorozinho

5- Funceme

12- Horizonte

6- Maracanau

13- Itaitinga

7- Maranguape
!

14- Fund. Maria Nilva
! 15- Eusébio

!

Tabela 9 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região
do Litoral de Fortaleza.
Postos

DS

Cmf

Cf

CM

CF

CMF

1

39

150

224

218

178

43

2

0

208

207

202

172

42

3

34

120

158

187

137

34

4

42

170

209

229

174

44

5

39

154

199

196

157

40

6

0

181

257

222

180

45

7

29

129

160

158

129

32

8

30

134

167

167

132

34

9

40

136

201

208

159

43

10

28

151

188

194

159

38

11

12

98

140

127

120

27

12

33

144

181

179

143

37

13

0

169

276

220

180

50

14

39

183

233

227

181

47

215

281

279

216

54

15
0
Fonte: Elaborado pelo autor

4.1.3 Frequência observada e relativa da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da Região do Litoral Norte

Para os postos pluviométricos da região do Litoral Norte, observou-se para a
classe “Dia Seco”, variação de frequência relativa entre 0 a 5,1%. A maior frequência
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para esta classe ocorreu no posto de Santana de Acaraú e Amontada com 5,1%,
referente a 29 e 25 dias. Para esta classe de intensidade de chuva a maior frequência
(dias) observada ocorreu no posto de Granja 37 dias.
Para a classe “Chuva Muito Fraca”, a variação de frequência relativa foi de
16,8 a 25%. Com maiores frequências relativas encontradas nos postos pluviométricos
de Marco 25% e Meruoca 24,9%. Para os postos de Marco e Meruoca as frequências
(dias) observadas foi de 159 e 213 dias. A menor frequência relativa obteve-se para o
posto de Senador Sá 16,8%. Dentro dessa classe de intensidade de chuva, a maior
frequência (dias) observada ocorreu no posto de Meruoca com 213 dias.
Na classe “Chuva Fraca”, a frequência relativa variou de 22,8 a 30,3%, com
maior frequência relativa, no posto pluviométrico de Sobral 30,3% (226 dias), e menor
frequência relativa no posto de Marco 22,8% (145 dias).
Dentro da classe “Chuva Moderada” os valores de frequência relativa
variaram de 23,6 a 27,2%. Com maior frequência relativa observada no posto
pluviométrico de Morrinhos 27,2%, referente a 174 dias. A menor frequência relativa
obteve-se no posto de Sobral 23,6%, referente a 176 dias. A maior frequência (dias)
observada para esta classe de intensidade de chuva ocorreu no posto de Itarema com
223 dias. Para este posto pluviométrico o limiar de “Chuva Moderada” foi de 10 a
23mm (TABELA 9, APÊNDICE C).
Na classe “Chuva Forte”, os valores de frequência relativa ficaram entre
19,9 e 21,6%. Nessa classe os postos pluviométricos de Sobral e Massapê, obtiveram as
maiores frequências relativas 21,6%, Para estes postos as frequências (dias) observadas
foi de: 161 e 120 dias. Os postos de Acaraú, Senador Sá e Uruoca, obtiveram menor
frequência relativa, 19,9%. A maior frequência (dias) observada para esta classe de
intensidade de chuva, se obteve no posto pluviométrico de Meruoca 171 dias (20%).
Para esse posto o limiar de chuva intensa dentro da classe “Chuva Forte” foi de 27 a
61mm (TABELA 13, APÊNDICE C).
Para a região do Litoral Norte a classe “Chuva Forte” teve limiar para chuva
acumulada em 24 horas variando de 18 a 70mm (TABELAS de 1 a 22, APÊNDICE C).
O maior limiar para esta classe foi encontrado no posto de Cruz 32 a 70 mm (TABELA
7, APÊNDICE C). Este posto pluviométrico obteve valor de frequência relativa para
classe “Chuva Muito Forte" de 5,8%, referente a 24 dias, para todo o período. O posto
de Meruoca foi o segundo posto com limiar de chuva intensa significativo para a região
do Litoral Norte (27 a 61 mm) (TABELA 13, APÊNDICE C). Para este posto
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pluviométrico a frequência relativa foi de 5,3%, referente a 45 dias. E o terceiro posto
pluviométrico com limiar significativo, para a classe de intensidade de “Chuva Forte”,
foi Barroquinha (27,3 a 60,4 mm), (TABELA 20, APÊNDICE C). A frequência relativa
obtida para este posto pluviométrico foi de 5%, referente a 29 dias.
As TABELAS 10 e 11, mostram os 22 postos da região do Litoral Norte e
suas respectivas frequências (dias) observada e relativa, para cada classe de intensidade
de chuva acumulada em 24 horas.
Tabela 10 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região do
Litoral Norte.
Postos

DS (%)

Cmf (%)

Cf (%)

CM (%)

CF (%)

CMF (%)

1

3,8

20,6

25,4

25

20,2

5

2

0

22,4

26,2

26

20,2

5,1

3

5,1

19,9

25

24,4

20,5

5,1

4

2,8

20,9

23,7

26,7

20,4

5,6

5

4,5

19,6

25,8

24,8

20,1

5,1

6

4,9

19,9

24,6

25,6

20,1

5

7

2,4

21,9

25,1

23,8

20,9

5,8

8

5

19,1

24,1

26,6

20,2

5

9

0

22,2

25,3

27,1

20,3

5,1

10

0

25

22,8

26,9

20,3

5

11

4,6

19,6

25,4

24,3

20,8

5,3

12

3,5

21,4

23,1

26,9

19,9

5,1

13

0

24,9

24,2

25,7

20

5,3

14

3,1

20,6

25,5

25,5

20,1

5,1

15

0

24,3

23

27,2

20,3

5,2

16

5,1

18,8

25,9

25,2

19,9

5,1

17

4

16,8

28,3

25,8

19,9

5,1

18

0

19,3

30

23,6

21,6

5,2

19

2,9

21

25,2

25,9

19,9

5,1

20

5

17,9

25,1

26,9

20,1

5

21

4,3

19,1

23,7

27,2

20,5

5,1

20,5

24,8

24,6

20,7

5,2

22
4,3
Fonte: Elaborado pelo autor

Postos Pluviométricos Litoral Norte
! 12- Massapê
1-Acarau
2- Alcantara
3-Amontada
4-Bela Cruz
5-Camocim
6-Chaval
7-Cruz

!

! 13-Meruoca
! 14- Moraujo
! 15- Morrinhos
! 16- Santana do Acaraú
! 17- Senador sá
! 18-Sobral

9- Itarema

! 19- Uruoca
! 20-Barroquinha

10- Marco

! 21-Jijoca de Jericoacoara

8-Granja

!
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11- Martinópole

22- Miraima

!

Tabela 11 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região
do Litoral Norte.
Postos

DS

Cmf

Cf

CM

CF

CMF

1

29

156

192

189

153

38

2

0

144

168

167

130

33

3

25

97

122

119

100

25

4

13

97

110

124

95

26

5

30

130

171

167

133

34

6

34

139

172

179

141

35

7

10

90

103

98

86

24

8

37

141

178

196

149

37

9

0

183

208

223

167

42

10

0

159

145

171

129

32

11

25

107

139

133

114

29

12

21

129

139

162

120

31

13

0

213

207

220

171

45

14

14

92

114

114

90

23

15

0

155

147

174

130

33

16

29

106

146

142

112

29

17

22

92

155

141

109

28

18

0

144

226

176

161

39

19

16

115

138

142

109

28

20

29

103

145

155

116

29

21

16

71

88

101

76

19

115

139

138

116

29

22
24
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.4 Frequência observada e relativa da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da Região da Ibiapaba

Para os postos pluviométricos da região da Ibiapaba, observou-se para a
classe “Dia Seco”, variação de frequência relativa entre 0 a 5,2%. A maior frequência
relativa, para esta classe de intensidade de chuva ocorreu no posto de Croata com 5,2%,
referente a 24 dias.
Para a classe “Chuva Muito Fraca”, a variação de frequência relativa foi de
16,2 a 24,9%. Com maiores frequências relativas encontradas nos postos pluviométricos
de Guaraciaba do Norte e Coreaú, ambos com 24,9%. As frequências (dias) observadas
para este postos pluviométricos foram de 201 e 170 dias. A menor frequência relativa
obteve-se para o posto pluviométrico de Varjota 16,2% (30 dias).
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Na classe “Chuva Fraca”, a frequência relativa variou de 23,1 a 29,0%, com
maior frequência relativa, no posto pluviométrico de Ibiapina 29,0%. Este posto obteve
frequência (dias) observada de 277 dias. A menor frequência relativa ocorreu no posto
pluviométrico de Ubajara 23,1%, referente a 204 dias. Para a região da Ibiapaba, o posto
de Viçosa do Ceará, obteve a maior frequência (dias) observada de 223 dias (26,2%),
para a classe “Chuva Fraca”.
Dentro da classe “Chuva Moderada” os valores de frequências relativas
variaram de 23,5 a 27,7%. O limiar de chuva intensa para esta classe, variou de 7,5 a
28mm (TABELAS 1 a 24, APÊNDICE D). A maior frequência relativa foi observada
no posto pluviométrico de Hidrolândia 27,7%, referente a 127 dias.

A menor

frequência relativa foi obtida no posto pluviométrico de Ararenda 23,5%, referente a 80
dias. Para a classe “Chuva Moderada” a maior frequência (dias) observada, ocorreu no
posto pluviométrico de Ibiapina 237 dias (25,1%). Para este posto o limiar de “Chuva
Moderada” foi de 15 a 26 mm (TABELA 9, APÊNDICE D).
Para classe “Chuva Forte”, os valores de frequências relativas ficaram entre
19,6 e 21,5%. Nessa classe de intensidade de chuva, os postos pluviométricos de
Groaíras, Ararenda e Poranga, obtiveram as maiores frequências relativas 21,5%,
referente as frequências (dias) observadas de 79, 73 e 140 dias. O posto de Pires
Ferreira, obteve a menor frequência relativa, para classe “Chuva Forte”, 19,6%,
referente a 103 dias. Dentro desta classe a maior frequência (dias) observada ocorreu no
posto de Ibiapina 193 dias (20,4%). Nessa classe de intensidade de chuva este posto
obteve limiar de 26 a 55,9mm (TABELA 9, APÊNDICE D).
As TABELAS 12 e 13, mostram os 24 postos da região da Ibiapaba e suas
respectivas frequências (dias) observadas e relativas, para cada classe de intensidade de
chuva acumulada em 24 horas.
Tabela 12 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região da
Ibiapaba.
Postos

DS (%)

Cmf (%)

Cf (%)

CM (%)

CF (%)

CMF (%)

1

0

21

27,1

26,2

20,6

5,1

2

4

20,2

25,1

25,1

20,4

5,1

3

0

24,9

25,1

24,5

20,2

5,3

4

4,9

19,4

25,5

25,1

19,8

5,3

5

0

21,9

28,1

24,4

20,5

5,1

6

2,7

22,3

23,4

24,5

21,5

5,4

7

0

24,9

23,5

26,5

20

5,1

8

1,7

20,7

24,8

27,7

20

5
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Tabela 12- Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região da
Ibiapaba. (continua).
Postos

DS (%)

Cmf (%)

Cf (%)

CM (%)

CF (%)

CMF (%)

9

1,9

19,1

29

24,8

20,2

5

10

0

20,4

29,1

24

21,1

5,4

11

3

21,7

24,9

25,2

20

5,2

12

4,4

20,7

24,9

24,2

20,7

5,1

13

0

23,9

25,8

23,8

21,5

5,1

14

4,4

19

26,2

24,5

20,8

5,1

15

4,6

20,2

24,9

24,7

20,6

5

16

4,5

19,9

23,1

26,7

20,6

5,1

17

5,1

16,2

28,1

24,5

20,9

5,1

18

4,4

20,7

24,3

25,5

20,2

5,3

19

3,2

3,2

24

25,9

19,6

5,7

20

0

20,2

28,5

26

20

5,3

21

4,7

17,1

28,1

25,1

19,8

5,2

22

5,2

19,9

23,3

25,7

20,5

5,2

23

3,5

21,5

25

23,5

21,5

5

25

25

19,8

5,2

24
4,1
20,9
Fonte: Elaborado pelo autor.
Postos Pluviométricos Ibiapaba
! 13- Poranga
1- Cariré

!

!
!
!

3- Coreaú

! 14- Reriutaba
! 15- Tianguá

4- Forquilha

! 16- Ubajara

!

17- Varjota

!

2- Carnaubal

5-Frecheirinha

!

! 18- Viçosa do Ceará

6- Groaíras
7- Guaraciaba do Norte

!
!

19-Pires Ferreira

8-Hidrolândia

20- Graça

!

! 21- Ipaporanga

9-Ibiapina
10-Mucambo

22- Croata

!
!

!
23- Ararenda
! 24- Sebastião de Abreu (Pentecoste)

11- Nova Russas
12- Pacujá

!
!
!

Tabela 13 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região
da Ibiapaba.
Postos

DS

Cmf

Cf

CM

CF

CMF

1

0

123

159

154

121

30

2

20

100

124

124

101

25

3

0

170

171

167

138

36

4

24

95

125

123

97

26

5

0

172

221

192

161

40

6

10

82

86

90

79

20

7

0

201

190

214

161

41

8

8

95

114

127

92

23

9

18

182

277

237

193

48

10

0

146

208

172

151

39
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Tabela 13- Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região da
Ibiapaba. (continua).
Postos

DS

Cmf

Cf

CM

CF

CMF

11

14

101

116

117

93

24

12

25

118

142

138

118

29

13

0

156

168

155

140

33

14

29

124

171

160

136

33

15

40

177

218

216

180

44

16

40

176

204

236

182

45

17

30

95

165

144

123

31

18

40

190

223

234

185

46

19

17

113

126

136

103

30

20

0

149

210

191

147

39

21

17

62

102

91

72

19

22

24

92

108

119

95

25

23

12

73

85

80

73

17

76

91

91

72

19

24
15
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.5 Frequência observada e relativa da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da Região Jaguaribana

Para os postos pluviométricos da região Jaguaribana, observou-se para a
classe de intensidade de chuva, “Dia Seco”, variação de frequência relativa entre 0 a
5,1%. A maior frequência relativa, para esta classe ocorreu no posto de Banabuiú 5,1%,
referente a frequência (dias) observada de 28 dias.
Para a classe “Chuva Muito Fraca”, a variação de frequência relativa foi de
16,8 a 25%. Com maior frequência relativa encontrada no posto pluviométrico de
Jaguaribe 25%. Neste posto foi observado 133 dia na classe “Chuva Muito Fraca”. A
menor frequência relativa obteve-se no posto pluviométrico de Ererê 16,8%, com
frequência (dias) observada de 79 dias. A maior frequência (dias) observada foi obtida
no posto de Iracema, 146 dias.
Na classe “Chuva Fraca”, a frequência relativa variou de 22,5 a 28,1%, com
maior frequência relativa, no posto pluviométrico de Jaguaruana 28,1%, referente a 142
dias. A menor frequência relativa obteve-se no posto pluviométrico de Potiretama
22,5%, com frequência (dias) observada de 97 dias. Na classe “Chuva Fraca” a maior
frequência (dias) observada foi no posto de Iracema 170 dias.
Dentro da classe “Chuva Moderada” os valores de frequência relativa
variaram de 24,1 a 27,6%. Com maior frequência relativa observada no posto
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pluviométrico de Potiretama 27,6% (119 dias), e a menor frequência relativa obteve-se
no posto pluviométrico de Russas 24,1% (135 dias). Para esta classe de intensidade de
chuva, a maior frequência (dias) observada, foi no posto de Icapuí 164 dias. Para este
posto o limiar de chuva intensa dentro da classe “Chuva Moderada” foi de 10 a 24 mm,
(TABELA 3, APÊNDICE E).
Para classe “Chuva Forte”, os valores de frequência relativa ficaram entre
19,5 e 22,7%. Nessa classe de intensidade de chuva, o posto pluviométrico que
apresentou maior frequência relativa foi o posto de Ererê 22,7%, com frequência (dias)
observada de 107 dias. O limiar de intensidade de chuva, para classe “Chuva Forte”
neste posto foi de 25 a 56,5mm (TABELA 24, APÊNDICE E). No posto de Jaguaribe,
observou-se a menor frequência relativa, 19,5%, referente a 29 dias, com limiar para
classe “Chuva Forte” de 18,2 a 46mm (TABELA 9, APÊNDICE E). Nesta classe as
maiores frequências (dias) observadas ocorreram nos postos pluviométricos de Icapuí e
Iracema, ambos com 34 dias.
Na classe “Chuva Muito Forte” as frequências relativas variaram de 5 a
5,9%. O posto que obteve a maior frequência relativa foi Quixeré 5,9%, referente a 30
dias. A maior frequência (dias) observada foi obtida no posto de Iracema 34 dias.
Para a região jaguaribana, a classe de intensidade “Chuva Forte” apresentou
limiar para chuva acumulada em 24 horas variando de 18,2 a 76,4 mm (TABELAS 1 a
24, APÊNDICE E). Os maiores valores de limiares para esta classe foram encontrados
nos postos pluviométricos de Fortim (36,7 a 76,4 mm) (TABELA 20, APÊNDICE E),
Icapuí (24 a 59,1 mm) (TABELA 3, APÊNDICE E), Itaiçaba (22,1 a 59,0 mm)
(TABELA 6, APÊNDICE E), Pereiro (24,6 a 59,0 mm) (TABELA 15, APÊNDICE E) e
Jaguaribe (29,5 a 60,8 mm) (TABELA 9, APÊNDICE E).
As TABELAS 14 e 15, mostram os 24 postos da região Jaguaribana e suas
respectivas frequências (dias) observada e relativa, para cada classe de intensidade de
chuva acumulada em 24 horas.

Tabela 14 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região
Jaguaribana.
Postos

DS (%)

Cmf (%)

Cf (%)

CM (%)

CF (%)

CMF (%)

1

3,9

20,2

25,3

25,3

20,2

5,1

2

4,2

19,3

25,9

25,4

20,1

5,1

3

0

23,2

23,1

27,4

21,2

5

4

4,3

20,6

24,9

25,1

20

5,2

5

0

22,9

26,6

25,2

19,9

5,3
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Tabela 14- Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região
Jaguaribana (continua).
Postos

DS (%)

Cmf (%)

Cf (%)

CM (%)

CF (%)

CMF (%)

6

5

19,5

25,5

25,1

19,9

5,2

7

4,8

20

24,4

25,7

20

5,1

8

4,2

20,8

25

25

19,8

5,2

9

0

25

24,6

25,4

19,5

5,5

10

4,3

17,6

28,1

24,9

20

5,1

11

4,8

20,3

23,8

26,1

19,8

5,3

12

4,5

19,9

25

25,3

20,3

5,1

13

4,7

18,9

26,2

25,1

20

5,1

14

3,9

20,9

23,7

25,3

21,1

5,1

15

5

18,7

26

25,1

20

5,2

16

5

19,6

25

24,8

19,8

5,9

17

4,8

19,5

25,7

24,1

20,9

5

18

4,6

19,9

25,1

25,4

19,9

5,1

19

0

24,9

24,4

25,5

19,9

5,3

20

3,6

21,5

24,9

24,9

20

5,1

21

0

24,8

22,5

27,6

20

5,1

22

4,2

20,6

25,2

24,4

20,6

5

23

5,1

19,7

24,4

25,5

20,4

5,1

25,9

26,1

22,7

5,1

24
3,4
16,8
Fonte: Elaborado pelo autor.
Postos Pluviométricos Região Jaguaribana
! 13-Orós
1- Alto Santo

!

!
!

!
!
!
!

! ! 14- Palhano
! ! 15-Pereiro

2-Aracati
3-Icapuí

! ! 16-Quixeré
! ! 17-Russas

4-Icó
5-Iracema

! ! 18- São João do Jaguaribe
! 19- Tabuleiro do Norte

6-Itaiçaba
7-Jaguaretama

! 20-Fortim
! 21- Potiretama

8-Jaguaribara
9-Jaguaribe
11-Limoeiro do Norte

! 22-Ibicuitinga
! 23-Banabuiú

12-Morada Nova

! 24-Ererê

10-Jaguaruana

!
!
!
!
!
!

!

!

Tabela 15 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região
Jaguaribana.
Postos

DS

Cmf

Cf

CM

CF

CMF

1

21

110

138

138

110

28

2

25

116

156

153

121

31

3

0

139

138

164

127

30

4

19

92

111

112

89

23

5

0

146

170

161

127

34

6

24

94

123

121

96

25

7

24

99

121

127

99

25

8

17

84

101

101

80

21
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Tabela 15- Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da
região Jaguaribana (continua).
Postos

DS

Cmf

Cf

CM

CF

CMF

9

0

133

131

135

104

29

10

22

89

142

126

101

26

11

27

115

135

148

112

30

12

23

102

128

130

104

26

13

22

89

123

118

94

24

14

17

90

102

109

91

22

15

28

105

146

141

112

29

16

25

99

126

125

100

30

17

27

109

144

135

117

28

18

16

70

88

89

70

18

19

0

150

147

154

120

32

20

15

89

103

103

83

21

21

0

107

97

119

86

22

22

21

102

125

121

102

25

23

28

109

135

141

113

28

24
16
79
Fonte: Elaborado pelo autor.

122

123

107

24

4.1.6 Frequência observada e relativa da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da Região do Cariri
Para os postos pluviométricos da região do Cariri, observou-se para a classe
de intensidade de chuva, “Dia Seco”, variação de frequência relativa entre 0 a 5,2%. A
maior frequência relativa, para esta classe ocorreu no posto de Barro 5,2%, referente a
frequência (dias) observada de 20 dias.
Para a classe “Chuva Muito Fraca”, a variação de frequência relativa foi de
17,1 a 24,9%, com maior frequência relativa encontrada no posto pluviométrico de
Penaforte 24,9%. Neste posto foi observado frequência observada de 89 dia na classe
“Chuva Muito Fraca”. A menor frequência relativa obteve-se no posto pluviométrico de
Granjeiro 17,1%, com frequência (dias) observada de 71 dias. A maior frequência (dias)
observada foi de 146 dias no posto de Caririaçu.
Na classe “Chuva Fraca”, a frequência relativa variou de 22,8 a 29,2%, com
maior frequência relativa, no posto pluviométrico de Granjeiro 29,2%, referente a 121
dias. A menor frequência relativa obteve-se no posto pluviométrico de Porteiras 22,8%,
com frequência (dias) observada de 111 dias. Na classe “Chuva Fraca” a maior
frequência (dias) observada foi no posto de Aurora 166 dias.
Dentro da classe “Chuva Moderada” os valores de frequências relativas
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variaram de 24,2 a 28,2%. Com maior frequência relativa observada no posto
pluviométrico de Porteiras 28,2% (137 dias), e a menor frequência relativa obteve-se no
posto pluviométrico de Barro 24,2% (94 dias). Para esta classe de intensidade de chuva,
a maior frequência (dias) observada, foi no posto de Ipaumirim 175 dias. Para este posto
o limiar de chuva intensa dentro da classe “Chuva Moderada” foi de 10 a 21,2 mm,
(TABELA 14, APÊNDICE F).
Para classe “Chuva Forte”, os valores de frequência relativa ficaram entre
19,8 e 21,1%. Nessa classe de intensidade de chuva, o posto pluviométrico que
apresentou maior frequência relativa foi o posto de Cariús 21,1%, com frequência (dias)
observada de 92 dias. O limiar de intensidade de chuva, para classe “Chuva Forte” neste
posto foi de 32 a 66,0mm (TABELA 9, APÊNDICE F). No posto de Baixio, observouse a menor frequência relativa, 19,8%, referente a 115 dias, com limiar para classe
“Chuva Forte” de 23,4 a 58,0 mm (TABELA 4, APÊNDICE F). Nesta classe as maiores
frequências (dias) observadas ocorreram nos postos pluviométricos de Aurora e Crato,
ambos com 128 dias. Para esses postos pluviométricos os limiares para classe “Chuva
Forte” foram de: posto Aurora 20,9 a 47,9mm (TABELA 3, APÊNDICE F) e posto de
Crato 25,6 a 63,2mm (TABELA 11, APÊNDICE F). O posto de Crato, é um dos postos
da região do Cariri, que merece atenção, por obter valores de limiares significativos, na
classe “Chuva Forte”.
Na classe “Chuva Muito Forte” as frequências relativas variaram de 5 a
5,7%. O posto que obteve a maior frequência relativa foi Jati 5,7%, referente a 23 dias.
As maiores frequências (dias) observadas foram obtidas nos postos pluviométricos de
Aurora, Caririaçu e Ipaumirim 33 dias. (TABELAS 3, 8 e 14, APÊNDICE F).
Para a região do Cariri, a classe de intensidade “Chuva Forte” apresentou
limiar para chuva acumulada em 24 horas variando de 20,2 a 75,6 mm (TABELAS 1 a
28, APÊNDICE F). Os maiores valores de limiares para esta classe foram encontrados
nos postos pluviométricos de: Granjeiro (34,7 a 75,6 mm) (TABELA 13, APÊNDICE
F), Missão Velha (26 a 67,0 mm) (TABELA 22, APÊNDICE F), Cariús (32 a 66,0 mm)
(TABELA 9, APÊNDICE F), Abaiara (29 a 66,0 mm) (TABELA 1, APÊNDICE F).
As TABELAS 16 e 17, mostram os 28 postos da região do Cariri e suas
respectivas frequências (dias) observada e relativa, para cada classe de intensidade de
chuva acumulada em 24 horas.
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Tabela 16 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região do Cariri.
Postos

DS (%)

Cmf (%)

Cf (%)

CM (%)

CF (%)

CMF (%)

1

0

23,7

24,4

26

20,6

5,4

2

4,7

20,3

4,4

24,7

20,8

5

3

4,8

18,7

25,8

25,7

19,9

5,1

4

4,8

20,1

23,9

25,8

19,8

5,5

5

4,2

17,8

27,7

25,2

20,2

5

6

5,2

19,8

25

24,2

20,6

5,2

7

5

18,3

26,2

25,2

20,3

5

8

0

23,3

25,7

25,6

20,1

5,3

9

4,6

18,3

25,2

25,5

21,1

5,3

10

3,6

21,2

24,6

25,4

20,2

5

11

3,9

21,1

25

24,8

20,1

5

12

4,8

19

26,2

24,7

20,2

5,1

13

3,4

17,1

29,2

25,3

20

5,1

14

5,1

17,6

24,3

27,8

19,9

5,2

15

2,9

22,1

23,8

26,1

20,1

5,2

16

2,5

21,1

25,6

24,8

20,4

5,7

17

4,5

20,6

23,9

5,5

20,4

5,1

18

5,1

20

24,8

24,4

20,7

5,1

19

4

20,1

25,7

25,2

19,9

5,1

20

3,6

21,3

25,1

24,4

20,4

5,1

21

4,8

20,1

24,9

25,2

19,9

5,1

22

4,6

19,3

24,3

26,2

20

5,6

23

2,2

20,7

25,4

26,3

20,2

5,2

24

0

24,9

23,5

25,7

20,7

5,3

25

0

23,9

22,8

28,2

20

5,1

25

4,2

19,9

25,6

24,7

20,6

5,1

27

5,1

17,7

24,9

27

20,3

5,1

28
4,7
19,9
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Postos Pluviométricos Cariri
! 15-Jardim
1- Abaiara

24,8

25,3

20,1

5,1

2- Altaneira
3- Aurora
4- Baixio
5- Barbalha
6- Barro

!

!
!
!

16- Jati
! 17- Juazeiro do Norte
! 18- Jucas

!
!

19- Lavras da Mangabeira
! 20- Mauriti

!

7- Brejo Santo

21- Milagres

!

8- Caririaçu

22- Missão Velha

!

! 23- Nova Olinda
! 24- Penaforte

!

10- Cedro
11- Crato

! 25- Porteiras

9- Cariús

12- Farias Brito

26- Santana do Cariri

13- Granjeiro

27- Umari

14- Ipaumirim

28- Varzea Alegre

!
!

!
!

!

!
!
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Tabela 17 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região
do Cariri.
Postos

DS

Cmf

Cf

CM

CF

CMF

1

0

106

109

2

17

73

88

116

9

24

89

75

18

3

31

120

166

165

128

33

4

28

117

139

150

115

32

5
6

25

107

166

151

121

30

20

77

97

94

80

20

7

25

91

130

125

101

25

8

0

146

161

160

126

33

9

20

80

110

111

92

23

10

18

106

123

127

101

25

11

25

134

159

158

128

32

12

28

112

154

145

119

30

13

14

71

121

105

83

21

14

32

111

153

175

125

33

15

10

77

83

91

70

18

16

10

86

104

101

83

23

17

22

102

118

126

101

25

18

23

91

113

111

94

23

19

24

121

155

152

120

31

20

16

96

113

110

92

23

21

27

114

141

143

113

29

22

24

100

126

136

104

29

23

10

92

113

117

90

23

24

0

89

84

92

74

19

25

0

116

111

137

97

25

25

23

110

142

137

114

28

27

22

77

108

117

88

22

142

145

115

29

28

27
114
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.7- Frequência observada e relativa da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da Região do Litoral do Pecém

Para os postos pluviométricos da região do Pecém, observou-se para a
classe de intensidade de chuva, “Dia Seco” que os valores de frequência relativa,
variaram de 0 a 5,1%, com maior frequência reativa observada no posto pluviométrico
de Umirim. Para este posto a frequência (dias) observada foi de 28 dias, referente a
5,1%, do período.
Na classe “Chuva Muito Fraca”, observou-se que a frequência relativa
variou entre 17,3 a 25%. As maiores frequências relativas para esta classe foram
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observadas nos postos pluviométricos de Itapajé e Paraipaba, com 25%, referente a
frequência (dias) observada de 194 dias e 195 dias. A menor frequência encontrada foi
no posto de Tururu (21%.), referente a 111 dias. Dentro desta classe, obteve-se a maior
frequência (dias) observada no posto pluviométrico de Paraipaba 195 dias.
Para classe “Chuva Fraca”, a frequência relativa variou entre 22,7% a 28,4
%. A maior frequência relativa para esta classe foi encontrada no posto pluviométrico
de Trairi (28,4%), referente a 212 dias. A menor frequência relativa foi observada no
posto de Tururu (22,7%). Para esta classe de intensidade de chuva observou-se que a
maior frequência (dias) observada ocorreu no posto pluviométrico de 253 dias (28,1%).
Para classe “Chuva Moderada”, as frequências relativas variaram entre
23,3% a 27,1%. A maior frequência relativa foi encontrada no posto pluviométrico de
Tururu 27,1%, referente a frequência observada de 143 dias. O limiar de chuva intensa
para este posto na classe “Chuva Moderada” foi de 12 a 23mm (TABELA 16,
APÊNDICE G). A menor frequência relativa, observou-se no posto de Trairi (23,3%),
referente a frequência observado de 174 dias. Neste posto, observou-se o limiar da
classe “Chuva Moderada” de 12, a 25mm (TABELA 12, APÊNDICE G). Dentro desta
classe, obteve-se a maior frequência (dias) observada no posto pluviométrico de
Paracuru 215 dias (23,9%).
Dentro da classe “Chuva Forte”, a frequência relativa variou entre 19,7% a
21,7%. A maior frequência relativa para esta classe, foi encontrada no posto de Trairi
(21,7%), referente a 162 dias. Para este posto o limiar de chuva intensa para classe
“Chuva Forte” foi de 25 a 63,7mm (TABELA 12, APÊNDICE G). As menores
frequências relativa foram observadas nos postos pluviométricos de Apuiarés e
Paramoti, ambos com 19,7%, referentes a frequência observada de 110 e 103 dias. Para
esta classe de intensidade de chuva observou-se que a maior frequência (dias) observada
ocorreu no posto pluviométricos de Paracuru 192 dias, referente a frequência relativa de
21,3%. O limiar de chuva observado para este posto, dentro da classe “Chuva Forte” foi
de 22 a 53,4 mm (TABELA 6, APÊNDICE G).
Para a classe “Chuva Muito Forte”, a frequência relativa, variou entre 5,1 a
5,4%. Para esta classe de intensidade de chuva observou-se que as maiores frequências
(dias) observada ocorreram nos postos pluviométricos de Apuiarés, Paramoti e
Uruburetama (5,4%), referente as frequências observadas de 30, 28 e 34 dias.
Para a região do Litoral do Pecém, a classe de intensidade “Chuva Forte”
apresentou limiar para chuva acumulada em 24 horas variando de 15,1 a 63,7mm
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(TABELAS 1 a 16, APÊNDICE G). Os maiores valores de limiares para esta classe
foram encontrados nos postos pluviométricos de: Trairi 25 a 63,7mm (TABELA 12,
APÊNDICE G) e Paraipaba (23 a 56,1 mm) (TABELA 7, APÊNDICE G).
As TABELAS 18 e 19, mostram os 16 postos da região do litoral do Pecém
e suas respectivas frequências (dias) observada e relativa para cada classe de intensidade
de chuva acumulada em 24 horas.

Tabela 18 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região do
Litoral do Pecém.
Postos

DS (%)

Cmf (%)

Cf (%)

CM (%)

CF (%)

CMF (%)

1

4,7

19,9

24,8

25,5

19,7

5,4

2

4,1

20,9

23,9

26

19,9

5,1

3

0

24,7

24,7

25,5

20

5,2

4

0

25

24,3

25,7

20

5

5

4

20,6

25,2

25,2

20

5

6

3,8

17,9

28,1

23,9

21,3

5

7

0

25

24,5

25

20,4

5

8

4,8

19,9

23,8

26,4

19,7

5,4

9

4,2

19,9

25,7

25,2

19,9

5,1

10

4

20,5

23,5

26,5

20,4

5,1

11

4,6

17,3

27

25,7

20,2

5,3

12

4

17,5

28,4

23,3

21,7

5,1

13

5,1

19,7

24,2

25,3

20,6

5,1

14

3,7

21,4

24,1

25,2

20,3

5,4

15

0

24,5

25,5

23,9

21,1

5

21

22,7

27,1

20,1

5,1

16
4
Fonte: Elaborado pelo autor.

Postos Pluviométricos Litoral do Pecém

!

1- Apuiares

9- Pentecoste

!

2- General Sampaio

10-São Gonçalo do Amarante

3- Irauçuba

11- São Luis do Curu

!

4- Itapajé

12-Trairi

!

5- Itapipoca

13- Umirim

!

6- Paracuru

14-Uruburetama

!

7-Paraipaba

15- Tejuçuoca

!

8- Paramoti

16-Tururu

! !
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Tabela 19 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região
do Litoral do Pecém.
Postos

DS

Cmf

Cf

CM

CF 2

CMF

1

26

111

138

142

110

30

2

25

126

144

157

120

31

3

0

95

95

98

77

20

4

0

194

188

199

155

39

5

33

171

210

210

166

42

6

34

161

253

215

192

45

7

0

195

191

195

159

39

8

25

104

124

138

103

28

9

26

124

160

157

124

32

10

27

138

158

178

137

34

11

25

95

148

141

111

29

12

30

131

212

174

162

38

13

28

109

134

140

114

28

14

23

134

151

158

127

34

15

0

108

112

105

93

22

111

120

143

106

27

16
21
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.8 Frequência observada e relativa da intensidade da chuva para os postos
pluviométricos da Região do Sertão Central/Inhamuns

Para os postos pluviométricos da região do Sertão Central/Inhamuns,
observou-se para a classe de intensidade de chuva, “Dia Seco”, variação de frequência
relativa entre 0 a 5,2%. As maiores frequências relativas, para esta classe ocorreram nos
postos pluviométricos de Araripe e Santa Quitéria, ambos com 5,2%, referente a
frequência (dias) observada de 20 e 19 dias.
Para a classe “Chuva Muito Fraca”, a variação de frequência relativa foi de
15,0 a 25%, com maior frequência relativa encontrada no posto pluviométrico de
Monsenhor Tabosa 25%. Neste posto foi observado frequência observada de 151 dia na
classe “Chuva Muito Fraca”. A menor frequência relativa obteve-se no posto
pluviométrico de Pedra Branca 15%, com frequência (dias) observada de 77 dias. A
maior frequência (dias) observada foi de 139 dias no posto de Itatira.
Na classe “Chuva Fraca”, a frequência relativa variou de 23,2 a 30,7%, com
maior frequência relativa, no posto pluviométrico de Pedra Branca 30,7%, referente a
157 dias. A menor frequência relativa obteve-se no posto pluviométrico de Salitre
23,2%, com frequência (dias) observada de781 dias. Na classe “Chuva Fraca” a maior
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frequência (dias) observada foi no posto de Choró 168 dias.
Dentro da classe “Chuva Moderada” os valores de frequência relativa
variaram de 23,2 a 28,2%. Com maior frequência relativa observada no posto
pluviométrico de Quiterianópolis 28,2% (96 dias), e a menor frequência relativa obtevese no posto pluviométrico de Itatira 23,9% (102 dias). Para esta classe de intensidade de
chuva, a maior frequência (dias) observada, foi no posto de Choró 179 dias. Para este
posto o limiar de chuva intensa dentro da classe “Chuva Moderada” foi de 9 a 18,0 mm,
(TABELA 39, APÊNDICE H).
Para classe “Chuva Forte”, os valores de frequência relativa ficaram entre
19,5 e 22,8%. Nessa classe de intensidade de chuva, o posto pluviométrico que
apresentou maior frequência relativa foi o posto de Dep. Irapuan Pinheiro 22,8%, com
frequência (dias) observada de 87 dias. O limiar de intensidade de chuva, para classe
“Chuva Forte” neste posto foi de 25 a 58mm (TABELA 35, APÊNDICE H). No posto
de Novo Oriente, observou-se a menor frequência relativa, 19,5%, referente a 78 dias,
com limiar para classe “Chuva Forte” de 25,1 a 58,0 mm (TABELA 18, APÊNDICE
H). Nesta classe a maior frequência (dias) observada ocorreu no posto pluviométrico de
Choró com 134 dias. Para esse posto pluviométrico o limiar para classe “Chuva Forte”
foi de 18 a 48,0mm (TABELA 39, APÊNDICE H).
Na classe “Chuva Muito Forte” as frequências relativas variaram de 5 a
5,8%. O posto que obteve a maior frequência relativa foi Dep. Irapuan Pinheiro 5,8%,
referente a 22 dias. A maior frequência (dias) observada foi obtida no posto
pluviométrico de Choró 34 dias. (TABELA 39, APÊNDICE H).
Para a região do Sertão Central/Inhamuns, a classe de intensidade “Chuva
Forte” apresentou limiar para chuva acumulada em 24 horas variando de 15,4 a 70,2
mm (TABELAS 1 a 39, APÊNDICE H). Os maiores valores de limiares para esta classe
foram encontrados nos postos pluviométricos de: Tarrafas (27 a 70,2 mm) (TABELA
37, APÊNDICE H), Piquet Carneiro (28 a 62,2 mm) (TABELA 21, APÊNDICE H),
Quixelô (26 a 59,6 mm) (TABELA 24, APÊNDICE H) e Arneiroz (22 a 59,5 mm)
(TABELA 5, APÊNDICE H).
As TABELAS 20 e 21, mostram os 39 postos da região do Sertão
Central/Inhamuns e suas respectivas frequências (dias) observada e relativa, para cada
classe de intensidade de chuva acumulada em 24 horas.
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Tabela 20 - Frequência relativa da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região do Sertão
Central/Inhamuns.
Postos

DS (%)

Cmf (%)

Cf (%)

CM (%)

CF (%)

CMF (%)

1

3,4

21,7

23,7

25,4

20,3

5,6

2

5,2

19,7

24,4

25,1

20,5

5,2

3

0

22,5

24,9

26,7

20,9

5

4

5,2

18,9

25,6

25,3

19,9

5,2

5

3,7

21

25,2

24,9

20

5,1

6

4,4

19,9

24,6

25,6

20,3

5,1

7

4,9

16,4

28,2

24,5

20,9

5,1

8

3,3

21,8

24,9

24,9

19,9

5,3

9

5,1

16,8

28

25,1

19,8

5,3

10

3,7

19,1

26,2

24,7

21

5,2

11

3,9

20,3

23,5

26,6

20,7

5

12

5,1

17,9

23,3

27,9

20,7

5,1

13

0

21,8

25,1

28,1

20,1

5

14

0

24,2

25,4

24,4

20,4

5,6

15

5,2

20

24,9

23,9

20,9

5,2

16

4,3

20,8

24,9

24,7

20

5,3

17

0

25

25

25

19,8

5,3

18

5

20,1

24,8

25,1

19,5

5,5

19

5,1

18,4

23,5

27,4

20,4

5,1

20

3,7

15

30,7

25,2

19,7

5,7

21

2,2

21,4

26,1

24,1

21,2

5,1

22

5

19,4

24,7

25,4

20,4

5

23

4,1

20,5

25,3

24,6

20,2

5,3

24

5,1

18,6

23,5

27,4

20,3

5,1

25

4,6

19,9

23,5

26,1

20,6

5,2

26

0

23,6

26

23,5

19,7

5,3

27

5,2

19,5

25,2

24,9

19,7

5,5

28

4

20,4

25,3

25,3

20

5,1

29

0

23,9

25,2

24,7

21,1

5,2

30

4,5

19,8

25,7

24,9

19,8

5,3

31

4,9

19,2

25,6

25,3

19,9

5,2

32

5,1

19,1

24,2

26,7

19,9

5,1

33

3,8

19,5

23,9

27,7

19,7

5,3

34

2,1

21,1

23,2

27,7

20,8

5,1

35

3,9

18,4

23,6

25,5

22,8

5,8

36

3,8

17,6

24,7

28,2

20,6

5

37

4,8

20,2

25

24,7

20,2

5,1

38

5,1

19,8

24,6

25,1

20,2

5,1

16,6

25,6

27,3

20,5

5,2

39
4,7
Fonte: Elaborado pelo autor.

Postos Pluviométricos Sertão Central/Inhamuns
! 21$!Piquet!Carneiro!
1- Acopiara
2- Aiuaba

! 22$!Potengi!

!

142

23$!Quixadá!

!

4- Araripe

! 24$!Quixelô!

!

5- Arneiroz

! 25$!Quixeramobim!

6- Assaré

! 26$!Saboeiro!

3-Antonina do Norte

!

27$!Santa!Quitéria!

7- Boa Viagem

28$!Senador!Pompeu!

8- Campos Sales

! 29$!Solonópole!

9- Canindé
10- Caridade

30$!Tamboril!

!

11- Catarina

31$!Tauá!

!

12- Crateús

32$!Madalena!

13- Iguatu

33$!Catunda!

!

14- Independência

34$!Salitre!

!

15- Itatira

35$!Dep.!Irapuan!Pinheiro!

16- Mombaça

36$!Quiterianópolis!

17- Monsenhor Tabosa

37$!Tarrafas!

18- Novo Oriente

38$!Ibaretama!

19- Parambu

39$Choró!

!

20- Pedra Branca

!

!

!

Tabela 21 - Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região
do Sertão Central/Inhamuns.
Postos

DS

Cmf

Cf

CM

CF

CMF

1

14

90

98

105

84

23

2

20

76

94

97

79

20

3

0

85

94

101

79

19

4

20

73

99

98

77

20

5

15

86

103

102

82

21

6

21

94

116

121

96

24

7

24

81

139

121

103

25

8

14

91

104

104

83

22

9

22

73

122

109

86

23

10

20

103

141

133

113

28

11

18

93

108

122

95

23

12

20

70

91

109

81

20

13

0

139

160

179

128

32

14

0

103

108

104

87

24

15

22

85

106

102

89

22

16

21

101

121

120

97

29

17

0

151

151

151

120

32

18

20

80

99

100

78

22

19

21

76

97

113

84

21

20

19

77

157

129

101

29

21

10

96

117

108

95

23

22

21

81

103

106

85

21

23

24

121

149

145

119

31

24

21

76

96

112

83

21
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Tabela 21- Frequência (dias) observada da intensidade da chuva para os postos pluviométricos da região
Jaguaribana (continua).
Postos

DS

Cmf

Cf

CM

CF

CMF

25

27

116

137

152

120

30

26

0

98

108

106

82

22

27

19

71

92

91

72

20

28

21

108

134

134

106

27

29

0

120

127

124

106

26

30

22

98

127

123

98

26

31

20

78

104

103

81

21

32

18

68

86

95

71

18

33

17

88

108

125

89

24

34

7

71

78

93

70

17

35

15

70

90

97

87

22

36

13

60

84

96

70

17

37

17

72

89

88

72

18

38

26

101

125

128

103

26

109

168

179

134

34

39
31
Fonte: Elaborado pelo autor

Souza, 2011 analisando eventos de chuva extrema diária para a cidade de
Recife-PE de 2001 a 2010, verificou que desses 10 anos, 289 dias foram classificados
dentro da categoria de Chuva Muito Forte, correspondendo a 84% com chuvas dessa
magnitude e ocorrência em todos os meses do ano, com exceção de novembro,
considerado o mês mais seco do ano.
Souza, 2011, também observou que a maior frequência da Chuva Muito
Forte diária acontece no período de março (35 dias) a julho (47 dias), coincidindo com
os meses mais chuvosos. Esses fatores estão associados aos Distúrbios Ondulatórios de
Leste, sistema meteorológico responsável pela precipitação nesse período do ano em
Recife.
4.2 Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no Período
de Janeiro a Maio de 2000 a 2010

Os próximos itens, apresentam as análises das TABELAS “Eventos de
Chuva Extremas e Sistemas Meteorológicos Atuantes no Ceará de Janeiro a Maio de
2000 a 2010”. Nestas análises verificou-se a relação entre os episódios de chuva
extrema, e os sistemas atmosféricos de grande escala, mesoescala e escala local, que
influenciaram as chuvas no estado do Ceará, no período de Janeiro a Maio de 2000 a
2010, bem como, a quantidade de eventos de chuva extrema ocorridos em cada uma das
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oito regiões pluviometricamente homogêneas do Estado dentro do período acima citado.
4.2.1 Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no
Período de Janeiro-Maio de 2000.
No ano de 2000, as condições do Oceano Pacífico Equatorial apresentavam
TSM negativa o que caracterizou um evento de La Niña. Já as condições de TSM do
Oceano Atlântico Equatorial apresentavam um dipolo negativo, ou seja, as águas na
bacia do Atlântico Sul encontravam-se mais quentes que as águas da bacia do Atlântico
Norte. Estas condições são favoráveis à ocorrência de precipitações sobre as regiões do
Nordeste brasileiro. As chuvas registradas no Estado do Ceará no período de janeiro a
maio foram classificadas pela FUNCEME, como dentro da média climatológica em
grande parte das regiões, sendo que apenas a região do Maciço do Baturité ficou com
chuvas acima da média climatológica.
Durante o mês de janeiro, as chuvas observadas tiveram uma distribuição
espacial e temporal irregular. As chuvas ficaram mais concentradas principalmente
entre os dias 04 a 10 e 15 a 18, nestes períodos foram registrados a atuação dos sistemas
meteorológicos VCAN e AB. Nos demais dias, as chuvas registradas ocorreram de
forma isoladas.
A região do Cariri foi a mais atingida com eventos de chuva extrema,
devido ao posicionamento do VCAN, que esteve favorável a formação de nuvens de
chuva sobre a região sul do Estado. Isto se deu, devido a borda ascendente do VCAN
encontrar-se sobre a região sul do estado do Ceará, como observado nas (FIGURAS 40
(a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Cariri apresentou 3 eventos dentro do intervalo 1,
3 eventos no intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3. Durante todo o mês de janeiro
foram registrados 37 eventos no intervalo 1, 3 eventos no intervalo 2 e 0 eventos dentro
do intervalo 3 (TABELA 22).
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Figura 40 - Atuação dos sistemas atmosféricos AB e VCAN em altos níveis (200hpa), (a) dia 04/01/2000,
(b) imagem do satélite Goes das 12:00 hs local do dia 04/01/2000, (c) dia 06/01/2000 e (d) imagem do
satélite Goes das 15:00 hs local do dia 06/01/2000.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

Durante a primeira quinzena do mês de fevereiro, grande parte dos registros
de chuva, foram de intensidade fraca e com distribuição temporal e espacial irregular.
Porém, nos dias 07 e 09, outro VCAN juntamente com AB atuaram sobre o NEB
provocaram chuvas significativas no Ceará. Na segunda quinzena do mês, devido à
proximidade da ZCIT no Estado (indicado pela confluência dos ventos junto a costa
norte do NEB), as chuvas registradas apresentaram maior distribuição temporal e
espacial sobre as regiões cearenses (FIGURAS 41 (a), (b), (c) e (d)).
Durante este mês, a região Jaguaribana, se destacou por apresentar 9 eventos
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dentro do intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3. Durante
todo mês de fevereiro foram registrados 46 eventos no intervalo 1, 2 eventos no
intervalo 2 e 0 eventos dentro do intervalo 3 (TABELA 22).
Figura 41 - (a) atuação da ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hpa) no dia 24/02/2000, (b) imagem
do satélite Goes das 12:00 hs local do dia 24/02/2000, (c) atuação dos sistemas atmosféricos AB e VCAN
em altos níveis da atmosfera (200hpa) no dia 07/02/2000 e (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local
do dia 07/02/2000.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

No mês de março, houve maior frequência das chuvas, porém com uma
distribuição espacial e temporal irregular. A atuação de um CV com seu centro sobre o
estado da Bahia juntamente com a ZCIT foram os sistemas meteorológicos que
provocaram as chuvas nos primeiros dias do mês. No final da segunda quinzena do mês,
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com a atuação da ZCIT sobre o norte do NEB, as chuvas tiveram maior distribuição
espacial a partir do dia 24, onde os maiores acumulados de chuva foram registrados
entre os dias 28 e 31 (FIGURAS 42 (a), (b), (c) e (d)).
Durante o mês de março a região do Maciço do Baturité apresentou 4
eventos dentro do intervalo 1, 3 eventos no intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3.
Neste mês, no total foram registrados 38 eventos no intervalo 1, 4 eventos no intervalo 2
e 0 eventos dentro do intervalo 3 (TABELA 22).
Figura 42 – Atuação dos sistemas atmosféricos: (a) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hpa) no dia
29/03/2000, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 29/03/2000 (c) CV em altos níveis da
atmosfera (200hpa) no dia 03/03/2000 e (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia
03/03/2000.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)
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Nos primeiros dias do mês de abril, as chuvas registradas foram de
intensidade fraca e irregulares. Entre os dias 10 e 21, a distribuição das chuvas foram de
forma regular em todas as regiões cearenses. A partir do dia 22, as chuvas ficaram
concentradas na metade norte do Estado. A ZCIT foi o sistema meteorológico que atuou
durante a maior parte dos dias deste mês, causando chuvas nas diversas regiões do
Estado no decorrer do mês (FIGURAS 43 (a), (b), (c) e (d)).
Figura 43 – Atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hpa) (a) no dia
14/04/2000, (b) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia 14/04/2000, (c) no dia 22/04/2000 e
(d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 22/04/2000.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

Durante o mês abril, a região do Litoral Norte apresentou 11 eventos dentro
do intervalo 1, 2 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro do intervalo 3. Abril foi o mês
com maior número de eventos dentro dos intervalos de chuva estabelecidos, foram
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registrados 58 eventos no intervalo 1, 7 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro do
intervalo 3 (TABELA 22).
No mês de maio, as chuvas tiveram distribuição espacial e temporal
irregulares em todas as regiões cearenses. Na segunda quinzena do mês, foi registrado
um longo período de estiagem, o que caracterizou um veranico (mais de 10 dias sem
chuva em um determinado local). Nesse período, se configurou sobre o estado do Ceará,
um sistema de alta pressão atmosférica, inibindo a formação de nuvens de chuva.
Em maio, a região do Jaguaribe apresentou 3 eventos dentro do intervalo 1,
0 evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3. Durante o mês de maio foram
registrados 13 eventos no intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3. Dentro do período de janeiro a maio de 2000, foram registrados 192
eventos dentro do intervalo 1, 16 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro do intervalo 3
(TABELA 22).
Tabela 22 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará no período de
janeiro a maio de 2000.
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4.2.2 Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no
Período de Janeiro - Maio de 2001
Durante o ano de 2001, as condições do Oceano Pacífico Equatorial
apresentavam TSM negativa, caracterizando um evento de La Niña no começo do ano,
passando para um evento de neutralidade no decorrer do período chuvoso. No Oceano
Atlântico Equatorial, as condições de TSM apresentavam um dipolo negativo no
começo do ano passando para dipolo positivo no decorrer do período chuvoso. Com
estas condições dos oceanos, as chuvas registradas no Estado no período de janeiro a
maio ficaram na categoria dentro da média climatológica nas regiões do Litoral de
Fortaleza e Maciço do Baturité. Nas demais regiões, as chuvas ficaram na categoria
abaixo da média climatológica.
No mês de janeiro, as chuvas observadas tiveram distribuição espacial e
temporal irregular. Durante os dias 12, 13 e 14 um VCAN se configurou entre o estado
da Bahia e o Oceano Atlântico com sua borda sobre o estado do Ceará, proporcionando
movimentos ascendentes do ar e consequentemente a formação de nuvens de chuva.
Nestes dias foram registradas chuvas em todas as regiões do Estado. Nos demais dias
do mês de janeiro, este sistema esteve presente sobre o NEB, porém com
posicionamento desfavorável a formação de nuvens de chuva sobre o Ceará (FIGURAS
44 (a), (b), (c) e (d)).
No decorrer do mês de janeiro, a região do Sertão Central e Inhamuns
apresentou 2 eventos dentro do intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3. Durante o mês de janeiro, foram registrados 14 eventos no intervalo 1, 2
evento no intervalo 2 e 0 eventos dentro do intervalo 3 (TABELA 23).
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Figura 44 – Atuação do sistema atmosférico VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hpa) (a)
posicionamento favorável as chuvas no Ceará no dia 12/01/2001, (b) imagem do satélite Goes das 18:00
hs local do dia 12/01/2001, (c) posicionamento favorável a formação de nuvens de chuva no Ceará no dia
04/01/2001 e (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 04/01/2001.

(a)

(c)

(b)

(d)

Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

O mês de fevereiro continuou com um quadro de irregularidade das chuvas
nas regiões cearenses. Neste período as chuvas que ocorreram foram causadas pela
atuação de um VCAN, que se posicionou sobre o litoral leste do NEB e a aproximação
da ZCIT que fez com que a instabilidade atmosférica sobre o Ceará aumentasse,
ajudando para o desenvolvimento de CCMs isolados sobre as regiões cearenses
(FIGURAS 45 (a), (b) e (c)).
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No decorrer do mês de fevereiro, a região da Serra da Ibiapaba apresentou 3
eventos dentro do intervalo 1, 1 eventos no intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3.
Durante o mês de fevereiro, foram registrados 19 eventos no intervalo 1, 2 evento no
intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3 (TABELA 23).
Figura 45 – (a) atuação do sistema atmosférico VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hpa) sobre o
litoral leste do NEB no dia 03/02/2001, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 03/02/2001
e (c) ZCIT atuando em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) sobre o norte do NEB no dia 11/02/2001.

(a)

(b)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

Em parte do mês de março, as chuvas apresentaram melhor distribuição
espacial e temporal, em relação aos dois primeiros meses do ano. A formação de
CCM`s favoreceu a ocorrência de chuvas em grande parte dos municípios cearenses
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durante os primeiros dias do mês. Entre os dias 9 e 16, a atuação dos sistemas
meteorológicos ZCIT, CV, VCAN e LI, causaram chuvas em todas as regiões do
Estado, com boa distribuição espacial e temporal. Nos demais dias do mês, as chuvas
apresentaram distribuição espacial e temporal irregular, com exceção dos dias 29 e 30,
quando a ZCIT juntamente com um VCAN e LI voltaram a atuar sobre o Estado,
causando chuvas em todas as regiões (FIGURAS 46 (a) e (b)).
No decorrer do mês de março, a região do Sertão Central e Inhamuns
apresentou 7 eventos dentro do intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3. Durante o mês de março, foram registrados 37 eventos no intervalo 1, 1
evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3 (TABELA 23).
Figura 46 – (a) atuação dos sistemas atmosféricos CV e AB em altos níveis da atmosfera (200 hpa) sobre o
litoral leste do NEB no dia 10/03/2001 e (b) AB e um VCAN atuando sobre o leste do NEB no dia 30/03/2001.

(a)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor.

(b)

No mês de abril, o principal sistema meteorológico que atuou sobre as
regiões do norte do NEB foi a ZCIT. Este sistema, juntamente com os sistemas
meteorológicos CV, AB e LI contribuíram para uma boa distribuição espacial e
temporal das chuvas sobre as regiões cearenses (FIGURAS 47 (a) e (b)).
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Figura 47 – (a) atuação dos sistemas atmosféricos CV e AB em altos níveis da atmosfera (200 hpa) sobre o
leste do NEB no dia 01/04/2001 e (b) ZCIT atuando em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) sobre o NEB no
dia 04/04/2001.

(a)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor.

(b)

No decorrer do mês de abril, a região do Litoral de Fortaleza apresentou 12
eventos dentro do intervalo 1, 2 eventos no intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3.
O mês de abril, foi o mês que mais apresentou eventos de chuvas dentro dos intervalos
estabelecidos, sendo registrados 62 eventos no intervalo 1, 13 eventos no intervalo 2 e 0
eventos dentro do intervalo 3 (TABELA 23).
Durante o mês de maio, as chuvas foram bastante irregulares e isoladas em
todas as regiões cearenses. A ZCIT durante este mês não atuou diretamente sobre o
Estado, o que fez com que as chuvas registradas fossem decorrentes da atuação de
CCMs e chuvas orográficas.
No decorrer do mês de maio as regiões Jaguaribana, Litoral Norte e Cariri
apresentaram 1 evento dentro do intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento dentro
do intervalo 3. Neste mês, foram registrados 3 eventos no intervalo 1, 0 evento no
intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3.
Dentro do período de janeiro a maio de 2001, foram registrados 135 eventos
dentro do intervalo 1, 19 eventos no intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3
(TABELA 23).
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Tabela 23 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará no período de
janeiro a maio de 2001.

4.2.3 Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no
Período de Janeiro-Maio de 2002
No começo do ano de 2002, as condições do Oceano Pacífico Equatorial
apresentavam TSM em torno da média climatológica, caracterizando um evento de
neutralidade. No decorrer do período chuvoso deste ano, as condições do Oceano
Pacífico Equatorial mudaram, passando para TSM positiva, caracterizando um evento
de EL Niño. No Oceano Atlântico Equatorial, as condições de TSM apresentavam um
dipolo positivo no começo do ano, passando para um dipolo negativo no decorrer do
período chuvoso. Com estas condições dos oceanos, as chuvas registradas no estado do
Ceará no período de janeiro a maio ficaram na categoria acima da média climatológica
nas regiões do Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité, nas demais regiões, as
chuvas ficaram na categoria dentro da média climatológica.
No mês de janeiro, as chuvas registradas tiveram boa distribuição espacial e

156

temporal em todas as regiões cearenses. Nos primeiros dias do mês, os sistemas CV, AB
e VCAN atuaram provocando chuvas significativas nas regiões dos Inhamuns e sul do
Estado. A partir do dia 08 até o dia 18 a ZCIT permaneceu atuando próximo e sobre o
norte do Nordeste Brasileiro, fazendo com que todas as regiões cearenses tivessem
chuvas bem distribuídas tanto espacialmente como temporalmente (FIGURAS 48 (a),
(b), (c) e (d)).

Figura 48 – (a) atuação dos sistemas atmosféricos CV e AB em altos níveis da atmosfera (200 hpa) sobre
o Oceano Atlântico com a sua borda sobre o NEB no dia 09/01/2002, (b) imagem do satélite Goes das
06:00 hs local do dia 09/01/2002, (c) ZCIT atuando em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) sobre o
NEB no dia 14/01/2002, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 14/01/2002.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

Neste período, a região do Maciço do Baturité apresentou 15 eventos no
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intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. O mês de janeiro foi o
mês com maior ocorrência de eventos de chuva dentro dos intervalos estabelecidos,
foram registrados 66 eventos no intervalo 1, 12 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro
do intervalo 3 (TABELA 24).
No geral, no mês de fevereiro as chuvas apresentaram distribuição espacial e
temporal irregulares. Durante a primeira quinzena do mês, a atuação dos sistemas
meteorológicos CV, VCAN e AB ocasionaram chuvas com boa distribuição espacial no
Ceará. Porém na segunda quinzena do mês, as chuvas ocorreram de formas isoladas e
mal distribuídas, devido ao posicionamento desfavorável de um CV e VCAN, que
inibiram a formação de nuvens de chuvas sobre as regiões cearenses (FIGURAS 49 (a),
(b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Sertão Central e Inhamuns apresentou 4 eventos
no intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
fevereiro foram registrados 14 eventos no intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento
dentro do intervalo 3 (TABELA 24).
Figura 49 – (a) atuação dos sistemas atmosféricos AB e VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hpa)
sobre o leste do NEB no dia 10/02/2002, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
10/02/2002, (c) AB e um CV em altos níveis da atmosfera (200 hpa) atuando sobre o leste NEB com seu
centro sobre parte do Ceará no dia 18/02/2002 e (d) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia
18/02/2002.

Continua

(a)

(b)
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Continuação

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

No mês de março, os sistemas meteorológicos CV, AB, CCMs, LI atuaram
juntamente com a ZCIT proporcionando dias com chuvas bem distribuídas
espacialmente e temporalmente sobre todas as regiões cearenses. No decorrer do mês,
foram registrados poucos dias com chuvas fracas e isoladas no Ceará (FIGURAS 50 (a),
(b), (c) e (d)).
Neste mês, a região do Litoral do Pecém apresentou 9 eventos no intervalo
1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de março foram
registrados 52 eventos no intervalo 1, 2 eventos no intervalo 2 e 0 eventos dentro do
intervalo 3 (TABELA 24).
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Figura 50 – (a) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hpa) sobre NEB
no dia 17/03/2002, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 17/03/2002, (c) AB e um CV
atuando sobre o leste NEB no dia 24/03/2002, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia
24/03/2002.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

Em abril, à presença da ZCIT que atuou juntamente com os sistemas
meteorológicos LI, CCMs e CV sobre o NEB, fizeram com que as chuvas
apresentassem uma boas distribuição espacial e temporal na primeira quinzena do mês.
Entre os dias 16 e 24 as chuvas que ocorreram foram de intensidade fraca e isoladas. As
regiões do centro sul do Estado receberam poucas chuvas no decorrer do mês
(FIGURAS 51 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Litoral de Fortaleza apresentou 9 eventos no
intervalo 1, 3 eventos no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
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abril foram registrados 53 eventos no intervalo 1, 7 eventos no intervalo 2 e 0 evento
dentro do intervalo 3 (TABELA 24).
No mês de maio, as chuvas continuaram a apresentar uma distribuição
irregular sobre o Ceará. Nos primeiros dias do mês as chuvas foram bem distribuídas
nas regiões da metade norte do Estado. Porém, nos demais dias, as chuvas foram fracas
e com distribuição irregular. Durante este período a ZCIT atuou próximo ao Estado,
favorecendo a formação de LI que atuaram na faixa litorânea do Estado (FIGURAS 52
(a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Litoral de Fortaleza apresentou 3 eventos no intervalo
1, 2 eventos no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de maio foram
registrados 29 eventos no intervalo 1, 2 eventos no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3. No período de janeiro a maio, foram registrados 214 eventos dentro do
intervalo 1, 23 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro do intervalo 3 (TABELA 24).
Figura 51 – (a) e (c) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hpa) sobre
o NEB nos dias 03/04/2002 e 10/04/2002, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
03/04/2002, (d) imagem do satélite Goes das 12:00 hs local do dia 10/04/2002.

Continua

(a)

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Figura 52 – (a) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hpa) sobre NEB
no dia 02/05/2002, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 02/05/2002, (c) o sistema ZCIT
mais ao norte do NEB no dia 14/05/2002, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia
14/05/2002.

(a)
Continua

(b)

162

Continuação

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Tabela 24 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará no período de
janeiro a maio de 2002.
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4.2.4 Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no
Período de Janeiro-Maio de 2003

Durante o começo do ano de 2003, as condições do Oceano Pacífico
Equatorial apresentavam TSM positiva, caracterizando um evento de El Niño. Ainda
durante o período chuvoso as condições do oceano mudaram, passando para TSM em
torno da média, caracterizando um evento Neutro. No Oceano Atlântico Equatorial as
condições de TSM apresentavam um dipolo negativo no começo do ano, passando para
um dipolo positivo no decorrer do período chuvoso. Com estas condições, as chuvas
registradas no Estado no período de janeiro a maio ficaram na categoria acima da média
climatológica nas regiões do Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e
Maciço do Baturité e nas demais regiões, as chuvas ficaram na categoria dentro da
média climatológica.
Nos primeiros 18 dias do mês de janeiro, as chuvas foram muito escassas
em todas as regiões cearenses, caracterizando até mesmo veranicos em vários
municípios do Estado. A partir do dia 19, o eixo da ZCIT se posiciona sobre o Estado,
favorecendo a ocorrência de chuvas, juntamente com este sistema, atuaram sobre o NEB
os sistemas LI, CV, AB, VCAN e CCMs (FIGURAS 53 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Cariri apresentou 6 eventos no intervalo 1, 2
evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de janeiro foram
registrados 35 eventos no intervalo 1, 3 eventos no intervalo 2 e 0 eventos dentro do
intervalo 3 (TABELA 25).
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Figura 53 – (a) e (c) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hpa) sobre
o NEB nos dias 20/01/2003 e 23/01/2003, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
20/01/2003, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 23/01/2003.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

No mês de fevereiro, as chuvas tiveram uma distribuição espacial e
temporal regular, intercalando dias com muita chuva e dias com poucas chuvas sobre o
Ceará. Durante este mês os sistemas meteorológicos que atuaram foram VCAN, CV,
AB, CCMs, LI juntamente com a ZCIT que se posicionou próxima ao litoral do norte do
NEB (FIGURAS 54 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região da Serra da Ibiapaba apresentou 8 eventos no
intervalo 1, 2 eventos no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
fevereiro foram registrados 54 eventos no intervalo 1, 4 eventos no intervalo 2 e 0
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evento dentro do intervalo 3 (TABELA 25).
Figura 54 – (a) atuação de um VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) sobre o litoral do estado da
Bahia, favorecendo as chuvas no Ceará no dia 21/02/2003, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local
do dia 21/02/2003, (c) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa)
sobre o NEB no dia 24/02/2003, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 24/02/2003.

111111

(b)

(a)

1111

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

13

Em março, as chuvas continuaram ocorrendo no Ceará com uma boa
distribuição espacial e temporal, com exceção da região do Cariri que apresentou um
período de redução nas chuvas entre os dias 08 a 13 e 25 a 29. Os sistemas
meteorológicos CV, VCAN, AB, CCMs, LI atuaram juntamente com a ZCIT que esteve
com seu eixo principal sobre as regiões do NEB (FIGURAS 55 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Litoral Norte apresentou 11 eventos no intervalo
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1, 2 eventos no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Março foi o mês com maior
ocorrência de eventos de chuva dentro dos intervalos estabelecidos, foram registrados
71 eventos no intervalo 1, 7 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro do intervalo 3
(TABELA 25).
No mês de abril, o quadro de regularidade das chuvas mudou, e as mesmas
voltaram a apresentar uma distribuição irregular, ficando mais concentradas nas regiões
da faixa litorânea e no norte do Estado. Este fator se deve ao posicionamento da ZCIT,
que oscilou entre 0,5º N e 2º S. Quando ela esteve próxima do litoral do norte do NEB,
a faixa litorânea cearense era beneficiada com chuvas significativas em algumas
localidades. Os sistemas meteorológicos que atuaram neste mês foram a ZCIT, LI,
CCMs, CV e FF sobre o NEB.
Neste período, a região do Litoral do Pecém apresentou 8 eventos no intervalo 1,
1 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de abril foram
registrados 57 eventos no intervalo 1, 4 eventos no intervalo 2 e 0 eventos dentro do
intervalo 3 (TABELA 25).

Figura 55 – (a) atuação da AB e de um CV em altos níveis da atmosfera (200 hPa) sobre o litoral leste do
NEB no dia 12/03/2003, (b) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia 12/03/2003, (c) atuação do
sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hpa) sobre o NEB no dia 24/03/2003, (d)
imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 24/03/2003.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

No mês de maio, as chuvas permaneceram com uma distribuição bastante
irregular sobre o Ceará. Na primeira semana do mês, a ZCIT oscilou próxima do norte
do NEB, mantendo a instabilidade atmosférica, favorecendo a atuação dos sistemas
CCMs e LI sobre as regiões cearenses. Nos demais dias, as chuvas foram mal
distribuídas e de intensidades fracas.
Neste período, a região do Litoral de Fortaleza apresentou 4 eventos no intervalo
1, 2 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de maio foram
registrados 21 eventos no intervalo 1, 5 eventos no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3. Durante o período de janeiro a maio, foram registrados 238 eventos dentro
do intervalo 1, 23 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro do intervalo 3 (TABELA
25).

168

Tabela 25 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará no período de
janeiro a maio de 2003.

4.2.5 Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no
Período de Janeiro-Maio de 2004

Durante o começo do ano de 2004, as condições do Oceano Pacífico
Equatorial apresentavam TSM em torno da média, caracterizando um evento Neutro.
No Oceano Atlântico Equatorial as condições de TSM apresentavam um dipolo
positivo. Com estas condições, as chuvas registradas no Estado no período de janeiro a
maio ficaram na categoria acima da média climatológica nas regiões da Serra da
Ibiapaba, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri, nas regiões do Litoral Norte,
Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Maciço do Baturité as chuvas ficaram na
categoria dentro da média climatológica.
Relatos mostraram que janeiro de 2004 foi o janeiro mais chuvoso de todas
as séries de observações do Ceará, inclusive tendo um total médio de chuva na região
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superior aos meses de abril e março de alguns anos com observações no passado.
Ressalta-se que pela climatologia abril e março são os dois meses mais chuvosos da
estação chuvosa do estado do Ceará. Diante desse fator o mês de janeiro de 2004 foi
considerado atípico, onde as chuvas registradas tiveram uma boa distribuição espacial e
temporal em todas as regiões cearenses. Porém, esta distribuição ocorreu a partir do dia
12, quando começaram as chuvas significativas no Estado. Durante este período os
sistemas que atuaram sobre o NEB foram CV, AB, VCAN, CCM`s juntamente com a
proximidade da ZCIT do litoral norte do NEB, proporcionando a formação de Lis, as
quais atuaram na faixa litorânea do Ceará (FIGURAS 56 (a), (b) e (c)).
Neste período, a região do Litoral Norte apresentou 11 eventos no intervalo
1, 3 eventos no intervalo 2 e 1 evento no intervalo 3. Janeiro foi o mês com maior
ocorrência de eventos de chuva dentro dos intervalos estabelecidos, foram registrados
93 eventos no intervalo 1, 28 eventos no intervalo 2 e 4 eventos dentro do intervalo 3
(TABELA 26).

Figura 56 – (a) atuação do sistema atmosférico ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) sobre o
norte do NEB no dia 28/01/2004 e (b) atuação da AB e de um CV em altos níveis da atmosfera (200 hPa)
sobre o Oceano Atlântico e litoral leste do NEB no dia 28/01/2004, (c) imagem do satélite Goes das 18:00
hs local do dia 28/01/2004.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

No mês de fevereiro a ZCIT atuou ao sul de sua posição climatológica, ou
seja, a baixo da linha do Equador. Com a presença da ZCIT, as chuvas mantiveram uma
boa distribuição espacial e temporal sobre todas as regiões do estado do Ceará. Além da
ZCTI, também atuaram sobre o NEB neste período CV, VCAN, AB, CCMs e
instabilidade atmosférica provocada por FFs que chegaram pelo Oceano Atlântico até a
altura do litoral da Bahia (FIGURAS 57 (a), (b) e (c)).
Neste período, a região do Cariri apresentou 12 eventos no intervalo 1, 2
eventos no intervalo 2 e 1 evento no intervalo 3, Durante todo o mês de fevereiro foram
registrados 67 eventos no intervalo 1, 5 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro do
intervalo 3 (TABELA 26).
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Figura 57 – (a) mostra a ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando no norte do NEB no dia
06/02/2004 e (b) em altos níveis da atmosfera (200 hPa) a AB juntamente com um CV sobre o Oceano
Atlântico e litoral leste do NEB no dia 06/02/2004, (c) imagem do satélite Goes das 03:00 hs local do dia
06/02/2004.

(a)

(b)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

No mês de março, as chuvas mantiveram uma boa distribuição espacial e
temporal dentro da primeira quinzena do mês. Nos demais dias, as chuvas foram de
intensidades fracas e mal distribuídas nas regiões cearenses. Os sistemas meteorológicos
que atuaram na primeira quinzena foram CV, VCAN, AB, CCMs e LI juntamente com
a ZCIT (FIGURAS 58 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Litoral de Fortaleza apresentou 5 eventos no
intervalo 1, 2 eventos no intervalo 2 e 1 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
março foram registrados 39 eventos no intervalo 1, 3 eventos no intervalo 2 e 1 evento
dentro do intervalo 3 (TABELA 26).
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Durante o mês de abril, as chuvas apresentaram uma distribuição espacial e
temporal irregular. A ZCIT não atuou diretamente sobre o Ceará, oscilando entre o
Equador e o norte do NEB favorecendo a formação de CCMs sobre o Ceará (FIGURAS
59 (a), (b), (c) e (d)). As chuvas que ocorreram durante o mês foram de forma isoladas e
de fraca intensidade. Os sistemas meteorológicos que atuaram durante o mês foram CV,
AB, CCMs e a ZCIT.
Neste período, as regiões do Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte e
Jaguaribana apresentaram 4 eventos no intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento
no intervalo 3. Durante todo o mês de abril foram registrados 19 eventos no intervalo 1,
0 evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3 (TABELA 26).
Figura 58 – (a) mostra a ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando no norte do NEB no dia
16/03/2004, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 16/03/2004, (c) em altos níveis da
atmosfera (200 hPa) a AB juntamente com um CV sobre o Oceano Atlântico e litoral leste do NEB no dia
13/03/2004, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 13/03/2004.

(a)
Continua

(b)

173

Continuação

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Figura 59 – (a) mostra a ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando com seu eixo sobre o
norte do NEB no dia 16/04/2004, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 16/04/2004, (c)
em altos níveis da atmosfera (200 hPa) a AB juntamente com um CV sobre o Oceano Atlântico e litoral
leste do NEB no dia 28/04/2004, (d) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia 28/04/2004.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

No mês de maio, como no mês de abril, as chuvas tiveram uma distribuição
espacial e temporal irregular. Como o ocorrido durante o mês de abril, a ZCIT não
atuou diretamente sobre o Ceará, oscilando novamente entre o Equador e o litoral norte
do NEB, proporcionando instabilidade atmosférica sobre as regiões cearenses,
consequentemente a formação de CCMs. Entre os dias 15 e 18, uma frente fria avançou
pelo Oceano Atlântico até a altura do estado da Bahia, proporcionando uma
instabilidade na região sul do Ceará, com registros de chuvas significativas. Os sistemas
que atuaram durante o mês foram CCMs, LI, FF e a ZCIT (FIGURAS 60 (a), (b), (c) e
(d)).
Neste período, as regiões da Serra da Ibiapaba e o Sertão Central e
Inhamuns apresentaram 4 eventos no intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento no
intervalo 3. Durante todo o mês de maio foram registrados 15 eventos no intervalo 1, 0
evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3. Durante o período de janeiro a
maio, foram registrados 692 eventos dentro do intervalo 1, 74 eventos no intervalo 2 e
13 evento dentro do intervalo 3 (TABELA 26).
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Figura 60 – (a) mostra a ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando com seu eixo principal
sobre o Estado do Pará no dia 05/05/2004, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia
05/05/2004, (c) em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) a mostra uma FF sobre o Oceano Atlântico
próximo do litoral do estado Bahia no dia 16/05/2004, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do
dia 16/05/2004.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)
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Tabela 26 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará no período de
janeiro a maio de 2004.

.

4.2.6 - Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no
Período de Janeiro-Maio de 2005
No começo do ano de 2005, as condições do Oceano Pacífico Equatorial
apresentavam TSM positiva, caracterizando um evento de El Nino. Durante o período
chuvoso, as condições do oceano mudaram, passando para TSM em torno da média
climatológica, caracterizando um evento Neutro. No Oceano Atlântico Equatorial, as
condições de TSM apresentavam um dipolo positivo que se manteve durante o período
chuvoso. Com estas condições, as chuvas registradas no Estado no período de janeiro a
maio ficaram na categoria abaixo da média climatológica em todas as regiões cearenses.
O mês de janeiro de 2005 se caracterizou por chuvas irregulares e mal
distribuídas tanto espacial como temporalmente. Na primeira quinzena do mês não
houveram registros de chuvas nas regiões cearenses. Na segunda quinzena, a atuação
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dos sistemas meteorológicos CV, VCAN, AB, CCMs, LI causaram chuvas, porém de
forma irregular (FIGURAS 61 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Sertão Central e Inhamuns apresentou 6 eventos
no intervalo 1, 2 eventos no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
janeiro foram registrados 14 eventos no intervalo 1, 4 eventos no intervalo 2 e 0 evento
dentro do intervalo 3 (TABELA 27).
Durante o mês de fevereiro, as chuvas mantiveram-se irregulares como
ocorreu no mês de janeiro. Durante os dias 15, 16 e 17 a ZCIT atuou diretamente sobre
o Ceará proporcionando chuvas significativas nestes dias nas diversas regiões do
Estado. Nos demais dias, as chuvas que ocorreram foram causadas pela atuação dos
sistemas meteorológicos CV, AB, CCMs e LI, porém de forma isoladas e de fraca
intensidade (FIGURAS 62 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região da Serra da Ibiapaba apresentou 3 eventos no
intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
fevereiro foram registrados 15 eventos no intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento
dentro do intervalo 3 (TABELA 27).
Figura 61 – (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200hPa) atuando no litoral leste do NEB
no dia 18/01/2005, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 18/01/2005, (c) AB e um
VCAN em altos níveis da atmosfera (200hPa) com seu centro sobre parte do NEB, inibindo a formação
de nuvens de chuva no dia 21/01/2005, (d) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia 21/01/2005.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Figura 62 – (a) ZCIT atuando sobre o norte do NEB no dia 16/02/2005 e (b) um CV em altos níveis da
atmosfera (200hPa) com seu centro sobre o Ceará, inibindo a formação de nuvens de chuva no dia
26/02/2005.

(a)

(b)

Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor.

Na primeira quinzena do mês de março, as chuvas continuaram bastantes
irregulares no Ceará, ou seja, foram de forma isoladas e de fraca intensidade. A partir da
segunda quinzena, as chuvas apresentaram uma boa distribuição espacial e temporal
sobre as regiões cearenses. Neste período as chuvas ocorreram pela atuação dos
sistemas meteorológicos ZCIT, CV, AB, CCMs e LI (FIGURAS 63 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Cariri apresentou 10 eventos no intervalo 1, 2
eventos no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. O mês de março foi o mês com maior
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ocorrência de eventos de chuva dentro dos intervalos estabelecidos, foram registrados
57 eventos no intervalo 1, 6 eventos no intervalo 2 e 1 eventos dentro do intervalo 3
(TABELA 27).
No mês de abril, as chuvas mantiveram uma distribuição espacial e temporal
irregular. Durante o mês houve poucos dias com chuvas registradas em todas as regiões
do Estado. As chuvas ocorridas durante o mês foram ocasionadas pela atuação dos
sistemas meteorológicos ZCIT, CV e AB. Nos dias 27 e 28, uma frente fria, que
avançou do Sul do País pelo Oceanos Atlântico chegou até a altura do litoral do estado
da Bahia, causando uma instabilidade atmosférica no sul do Ceará, provocando chuvas
significativa na região (FIGURAS 64 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Litoral do Pecém apresentou 6 eventos no
intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
abril foram registrados 24 eventos no intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento
dentro do intervalo 3 (TABELA 27).

Figura 63 – (a) um CV em altos níveis da atmosfera (200hPa) sobre o litoral leste do NEB no dia
20/03/2005, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 20/03/2005, (c) ZCIT atuando sobre o
norte do NEB no dia 24/03/2005, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 24/03/2005.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Figura 64 – (a) um CV em altos níveis da atmosfera (200hPa) sobre com seu centro sobre o parte do NEB
no dia 11/04/2005, (b) imagem do satélite Goes das 06:00 hs local do dia 11/04/2005, (c) uma FF atuando
sobre o Oceano Atlântico próximo ao litoral do estado da Bahia no dia 27/04/2005, (d) imagem do satélite
Goes das 15:00 hs local do dia 27/04/2005.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

No mês de maio, as chuvas apresentaram uma melhor distribuição espacial e
temporal em relação aos meses anteriores. A atuação dos sistemas meteorológicos CV,
LI, CCMs, FF e OL foram responsáveis pelas chuvas ocorridas durante o mês. Entre os
dias 2 e 5, uma frente fria avançou pelo Oceano Atlântico até a altura do litoral de
Pernambuco, causando chuvas no sul do Ceará (FIGURAS 65 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Litoral de Fortaleza apresentou 5 eventos no
intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
maio foram registrados 25 eventos no intervalo 1, 2 eventos no intervalo 2 e 0 evento
dentro do intervalo 3. Durante o período de janeiro a maio, foram registrados 135
eventos dentro do intervalo 1, 12 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro do intervalo 3
(TABELA 27).
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Figura 65 – (a) uma FF atuando sobre o Oceano Atlântico próximo ao litoral do estado de Pernambuco no
dia 03/05/2005, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 03/05/2005, (c) um CV em altos
níveis da atmosfera (200hPa) com sua borda sobre o NEB no dia 07/05/2005, (d) imagem do satélite Goes
das 06:00 hs local do dia 07/05/2005.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

183

Tabela 27 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará no período de
janeiro a maio de 2005.

4.2.7 Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no
Período de Janeiro-Maio de 2006
Durante o começo do ano de 2006, as condições do Oceano Pacífico
Equatorial apresentavam TSM ligeiramente negativa, caracterizando um evento de La
Niña. No decorrer do período chuvoso as condições do oceano mudaram, passando para
TSM em torno da média climatológica, caracterizando um evento Neutro. No Oceano
Atlântico Equatorial, as condições de TSM apresentavam um dipolo positivo que se
manteve durante todo o período chuvoso. Com estas condições, as chuvas registradas no
Estado no período de janeiro a maio ficaram na categoria em torno da média
climatológica, apenas a região da Serra da Ibiapaba que ficou na categoria abaixo da
média climatológica.
Apesar de no começo do ano de 2006, apresentar uma configuração de La
Niña no Oceano Pacífico Equatorial, as chuvas do mês de janeiro tiveram uma
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distribuição espacial e temporal bastante irregular, ou seja, praticamente não ocorreram
chuvas durante o mês. As chuvas mais significativas ocorrem apenas no dia 1º, devido à
atuação de um CV, AB. Nos demais dias, o posicionamento dos sistemas
meteorológicos que atuaram eram desfavoráveis ao desenvolvimento de nuvens de
chuva sobre o Ceará (FIGURAS 66 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Sertão Central e Inhamuns apresentou 1 evento no
intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
janeiro foram registrados 6 eventos no intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento
dentro do intervalo 3 (TABELA 28)
Durante o mês de fevereiro, as chuvas apresentaram uma distribuição
espacial e temporal regular. Nos primeiros dias do mês as chuvas ficaram concentradas
na região sul do Ceará. A partir do dia 11, as chuvas apresentaram melhor distribuição
por todas as regiões do Estado, devido a atuação dos sistemas meteorológicos CV,
VCAN, AB, ZCIT, LI (FIGURAS 67 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Cariri apresentou 9 eventos no intervalo 1, 1
evento no intervalo 2 e 1 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de fevereiro foram
registrados 37 eventos no intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 1 evento dentro do
intervalo 3 (TABELA 28).
Figura 66 – (a) um CV em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro sobre Oceano Atlântico
próximo ao litoral leste do NEB favorecendo as chuvas no Ceará no dia 01/01/2006, (b) imagem do
satélite Goes das 15:00 hs local do dia 01/01/2006, (c) um CV em altos níveis da atmosfera (200hPa) com
seu centro sobre o NEB, posição desfavorável as chuvas no Ceará no dia 23/01/2006, (d) imagem do
satélite Goes das 06:00 hs local do dia 23/01/2006.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Figura 67 – (a) a ZCIT atuando sobre o Ceará no dia 14/02/2006, (b) imagem do satélite Goes das 03:00
hs local do dia 14/02/2006, (c) um VCAN em altos níveis da atmosfera (200hPa) com seu centro sobre o
Ceará, posição desfavorável as chuvas no Ceará no dia 09/02/2006, (d) imagem do satélite Goes das
18:00 hs local do dia 09/02/2006.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

No mês de março, as chuvas apresentaram uma boa distribuição espacial e
temporal, com exceção do período entre os dias 5 a 12, no qual foram registradas
poucas chuvas e de intensidades fracas, sendo que na região do Cariri neste período não
houve registros de chuvas. Nos demais dias do mês as chuvas foram bem distribuídas
pelas regiões cearenses. A atuação dos sistemas meteorológicos ZCIT, CV, AB, CCM e
LI, favoreceram para que as chuvas fossem bem distribuídas pelas regiões cearenses
(FIGURAS 68 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Litoral Norte apresentou 8 eventos no intervalo
1, 2 eventos no intervalo 2 e 1 evento no intervalo 3. O mês de março apresentou 46
eventos no intervalo 1, 7 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro do intervalo 3
(TABELA 28).
No mês de abril, a atuação ZCIT entre o Equador e o norte do NEB
favoreceu para a ocorrência de chuvas no Estado do Ceará. As chuvas significativas
ficaram concentradas nas regiões da faixa litorânea e no Cariri. Os sistemas
meteorológicos que atuaram neste período sobre o NEB favorecendo as chuvas no
Ceará foram ZCIT, LI, CCMs, CV e AB (FIGURAS 69 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Litoral do Pecém apresentou 11 eventos no
intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Abril foi o mês que
apresentou mais eventos de chuva dentro dos intervalos estabelecidos foram registrados
57 eventos no intervalo 1, 3 eventos no intervalo 2 e 0 eventos dentro do intervalo 3
(TABELA 28).
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Figura 68 – (a) a ZCIT atuando sobre o Ceará no dia 01/03/2006, (b) imagem do satélite Goes das 15:00
hs local do dia 01/03/2006, (c) um CV em altos níveis da atmosfera (200hPa) com seu centro sobre o
Ceará, desfavorecendo as chuvas no Ceará no dia 17/03/2006, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs
local do dia 17/03/2006.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

188

Figura 69 – (a) a ZCIT atuando sobre o norte do NEB, favorecendo a formação de LI e CCMs sobre o
Ceará no dia 02/04/2006, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 02/04/2006, (c) a AB e
um CV em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro sobre o Oceano Atlântico favorecendo as
chuvas no Ceará no dia 16/04/2006, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 16/04/2006.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

Durante o mês de maio, as chuvas apresentaram distribuição espacial e
temporal regular na primeira quinzena do mês, com exceção dos dias 02, 03, 04 onde
foram registradas poucas chuvas e de intensidades fracas. Nos demais dias da primeira
quinzena, as chuvas tiveram boa distribuição pelas regiões cearenses, isto se deve a
atuação da ZCIT que proporcionou a formação dos sistemas LI, CCMs. Nos demais dias
do mês as chuvas registradas foram de intensidades fracas e mal distribuídas
(FIGURAS 70 (a), (b), (c) e (d)).
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Neste período, a região do Litoral de Fortaleza apresentou 4 eventos no
intervalo 1, 2 eventos no intervalo 2 e 1 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
maio foram registrados 34 eventos no intervalo 1, 3 eventos no intervalo 2 e 2 eventos
dentro do intervalo 3. Durante o período de janeiro a maio, foram registrados 180
eventos dentro do intervalo 1, 15 eventos no intervalo 2 e 4 evento dentro do intervalo 3
(TABELA 28).
Figura 70 – (a) e (c) a ZCIT atuando sobre o norte do NEB favorecendo a formação de LI e CCMs sobre
o Ceará nos dias 05 e 13/05/2006, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 05/05/2006, (d)
imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 13/05/2006.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)
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Tabela 28 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará no período de
janeiro a maio de 2006.

4.2.8 Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no
Período de Janeiro-Maio de 2007
Durante o começo do ano de 2007, as condições do Oceano Pacífico
Equatorial apresentavam TSM Positiva, caracterizando um evento de El Niño. Ainda
durante o período chuvoso as condições do oceano mudaram, ficando com TSM em
torno da média climatológica, caracterizando um evento Neutro. No Oceano Atlântico
Equatorial, as condições de TSM apresentavam um dipolo positivo que se manteve
durante todo o período chuvoso. Com estas condições, as chuvas registradas no Estado,
durante o período de janeiro a maio ficaram na categoria abaixo da média climatológica
em todas as regiões do Estado.
No mês de janeiro, as chuvas registradas tiveram uma distribuição espacial e
temporal bastante irregular, ou seja, praticamente não ocorreram chuvas durante o mês.
As chuvas mais significativas ocorrem apenas nos 2 primeiros dias do mês, devido à
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atuação de um VCAN e AB. Nos demais dias do mês, a posição desfavorável de um CV
e na sequência um VCAN, impediram a ocorrência de chuvas significativas,
ocasionando apenas chuvas de fraca intensidade e mal distribuídas, com vários dias
seguidos sem registros de chuvas em diversos municípios cearenses (FIGURAS 71 (a),
(b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Cariri apresentou 1 evento no intervalo 1, 1
evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de janeiro foram
registrados 5 eventos no intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 eventos dentro do
intervalo 3 (TABELA 29).
Figura 71 - (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200hPa) com seu centro entre o Oceano
Atlântico e o litoral leste do NEB favorecendo as chuvas no Ceará no dia 01/01/2007, (b) imagem do
satélite Goes das 15:00 hs local do dia 01/01/2007, (c) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera
(200hPa) com seu centro sobre o Ceará, desfavorecendo as chuvas no Ceará no dia 21/01/2007, (d)
imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 21/01/2007.

(a)
Continua

(b)

192

Continuação

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Em fevereiro, as chuvas apresentaram uma boa distribuição espacial e
temporal. Sendo que entre os dias 13 e 24, chuvas significativas foram bem distribuídas
nas diversas regiões cearenses. Neste período a ZCIT juntamente com os sistemas
VCAN, AB, VC, CCM e LI atuaram sobre o NEB (FIGURAS 72 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Sertão Central e Inhamuns apresentou 14 eventos
no intervalo 1, 2 eventos no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. O mês de fevereiro,
foi o que apresentou a maior ocorrência de eventos de chuva dentro dos intervalos
estabelecidos, foram registrados 58 eventos no intervalo 1, 13 eventos no intervalo 2 e 0
evento dentro do intervalo 3 (TABELA 29).
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Figura 72 – (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200hPa) com seu centro entre o Oceano
Atlântico e o litoral leste do NEB favorecendo as chuvas no Ceará no dia 08/02/2007, (b) imagem do
satélite Goes das 18:00 hs local do dia 08/02/2007, (c) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa)
com sua borda sobre o Ceará no dia 20/02/2007, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia
20/02/2007.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

Durante o mês de março, as chuvas apresentaram uma distribuição espacial
e temporal irregular. Neste mês foram registrados dias com chuvas de intensidade fracas
e mal distribuídas, assim como dias com chuvas significativas e mal distribuídas pelas
regiões do Estado. Neste período a ZCIT oscilou muito pouco entre o Equador e o norte
do NEB, foram poucos dias se aproximou do norte do NEB. Quando isso ocorreu, às
chuvas provocadas pela ZCIT ficaram concentradas na faixa litorânea do Estado, porém
a atuação de CCMs causaram chuvas nas demais regiões cearenses (FIGURAS 73 (a),
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(b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Litoral de Fortaleza apresentou 5 eventos no
intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
março foram registrados 26 eventos no intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento
dentro do intervalo 3 (TABELA 29).
Figura 73 - (a) e (c) VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) atuando sobre o NEB favorecendo as
chuvas no Ceará nos dias 02 e 23/03/2007, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia
02/03/2007, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 02/03/2007.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

No mês de abril, a primeira quinzena foi com chuvas bastante irregulares,
enquanto que na segunda quinzena as chuvas tiveram uma melhor distribuição espacial
e temporal nas regiões cearenses. A partir da segunda quinzena, a ZCIT foi o principal
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sistema meteorológico atuante sobre o Estado. Neste período os sistemas AB e CV
também atuaram sobre o NEB causando chuvas no Ceará (FIGURAS 74 (a), (b), (c) e
(d)).
Neste período, a região da Serra da Ibiapaba apresentou 6 eventos no intervalo 1,
1 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de abril foram
registrados 40 eventos no intervalo 1, 4 eventos no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3 (TABELA 29).
No mês de maio, as chuvas apresentaram uma distribuição bastante irregular
com poucas chuvas registradas no decorrer do mês. Nos dois primeiros dias do mês, as
chuvas foram registradas em todas as regiões do Estado, enquanto que nos demais dias
em que houve registros de chuva, estas foram de fraca intensidade e isoladas. Os
sistemas que atuaram durante o mês sobre as regiões cearenses foram CCMs, LI, AB e
sistemas locais (FIGURAS 75 (a), (b), (c) e (d)).

Figura 74 – (a) ZCIT atuando sobre o Ceará no dia 18/04/2007, (b) imagem do satélite Goes das 03:00 hs
local do dia 18/04/2007, (c) AB e um CV em altos níveis da atmosfera (200 hPa) sobre o NEB no dia
25/04/2007, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 25/04/2007.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Neste período, as regiões do Litoral de Fortaleza e Sertão Central e
Inhamuns apresentaram 2 eventos no intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento no
intervalo 3. Durante todo o mês de maio foram registrados 9 eventos no intervalo 1, 0
evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3 (TABELA 29). No período de
janeiro a maio, foram registrados 138 eventos dentro do intervalo 1, 19 eventos no
intervalo 2 e 0 evento dentro do intervalo 3 (TABELA 29).
Figura 75 - (a) e (c) ZCIT atuando na região do Equador, desfavorecendo as chuvas no norte do NEB nos
dias 13 e 20/05/2007, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 13/05/2007, (d) imagem do
satélite Goes das 09:00 hs local do dia 20/05/2007.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Tabela 29 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará no período de
janeiro a maio de 2007.
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4.2.9 Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no
Período de Janeiro-Maio de 2008

No início do ano de 2008, as condições do Oceano Pacífico Equatorial
apresentavam TSM negativa, caracterizando um evento de La Niña durante o período
chuvoso. No Oceano Atlântico Equatorial, as condições de TSM apresentavam um
dipolo negativo que se manteve durante todo o período chuvoso. Com estas condições,
as chuvas registradas no Estado no período de janeiro a maio ficaram na categoria
próxima da média climatológica nas regiões Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de
Fortaleza, Maciço do Baturité, Serra da Ibiapaba e Jaguaribana. Nas regiões do Sertão
Central e Inhamuns e Cariri as chuvas ficaram na categoria acima da média.
No mês de janeiro, as chuvas ocorreram de forma bastante irregulares
durante a primeira quinzena do mês. No decorrer da segunda quinzena do mês, a
atuação e o posicionamento favorável dos sistemas meteorológicos CV, AB e CCMs
contribuíram para que as chuvas tivessem melhor distribuição sobre as regiões
cearenses (FIGURAS 76 (a), (b), (c) e (d)).

Figura 76 - (a) ZCIT atuando em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o norte do NEB no
dia 24/01/2008, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 24/01/2008, (c) AB e CV em altos
níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro sobre o Oceano Atlântico próximo ao litoral leste do NEB
no dia 28/01/2008, (d) imagem do satélite Goes das 03:00 hs local do dia 28/01/2008.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Neste período, a região do Cariri apresentou 7 eventos no intervalo 1, 2
eventos no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de janeiro foram
registrados 34 eventos no intervalo 1, 4 eventos no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3 (TABELA 30).
Durante o mês de fevereiro, as chuvas apresentaram distribuição espacial e
temporal irregular. No decorrer do mês, foram registradas poucos dias com chuvas
significativas, neste período a atuação de VCAN, AB, CV e CCMs contribuíram para as
chuvas no Estado. Nos demais dias o posicionamento dos sistemas inibia as chuvas,
sendo registradas apenas chuvas fracas e isoladas nas regiões cearenses (FIGURAS 77
(a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Cariri apresentou 7 eventos no intervalo 1, 1
evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de fevereiro foram
registrados 21 eventos no intervalo 1, 5 eventos no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3 (TABELA 30).
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Figura 77 - (a) AB e VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) no dia 02/02/2008, (b) imagem do
satélite Goes das 18:00 hs local do dia 02/02/2008, (c) AB e VCAN em altos níveis da atmosfera (200
hPa) posição desfavorável as chuvas no Ceará no dia 07/02/2008, (d) imagem do satélite Goes das 12:00
hs local do dia 07/02/2008.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

No mês de março, as chuvas apresentaram boa distribuição espacial e
temporal em todas as regiões cearenses. Durante o mês, o principal sistema
meteorológico que atuou sobre o NEB foi a ZCIT causando por vários dias chuvas
significativas em diversos municípios cearenses. Juntamente com a ZCIT, atuaram
sobre NEB os sistemas AB, CV, VCAN e LI, que ajudaram para que as chuvas fossem
bem distribuídas nas regiões do Ceará (FIGURAS 78 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região Jaguaribana apresentou 10 eventos no intervalo 1, 2
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evento no intervalo 2 e 2 evento no intervalo 3. Março foi o mês com maior ocorrência
de eventos de chuvas dentro dos intervalos estabelecidos, foram registrados 75 eventos
no intervalo 1, 16 eventos no intervalo 2 e 2 eventos dentro do intervalo 3 (TABELA
30).
No mês de abril, as chuvas apresentaram uma boa distribuição sobre as
regiões do Ceará. Na primeira quinzena do mês, com a ZCIT atuando diretamente sobre
o norte do NEB as chuvas apresentaram uma maior intensidade e melhor distribuição
espacial. Na segunda quinzena, a ZCIT não atuou diretamente sobre o Ceará, porém a
atuação dos sistemas CCMs e LI, proporcionaram chuvas de intensidades fracas pelas
diversas regiões do Estado (FIGURAS 79 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Litoral Norte apresentou 8 eventos no intervalo
1, 2 eventos no intervalo 2 e 1 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de abril foram
registrados 65 eventos no intervalo 1, 8 eventos no intervalo 2 e 2 eventos dentro do
intervalo 3 (TABELA 30).

Figura 78 - (a) e (c) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o Ceará nos dias 12 e
26/03/2008, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 12/03/2008, (d) imagem do satélite
Goes das 18:00 hs local do dia 26/03/2008.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Figura 79 - (a) e (c) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o NEB nos dias 05 e
14/04/2008, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 05/04/2008, (d) imagem do satélite
Goes das 15:00 hs local do dia 14/04/2008.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Durante o mês de maio, as chuvas apresentaram uma distribuição espacial e
temporal regular nos primeiros 13 dias do mês. Nos demais dias, as chuvas foram de
intensidade fraca e isoladas. Nos primeiros dias do mês a ZCIT atuou próxima ou sobre
o norte do NEB, favorecendo a ocorrência de chuvas, neste período também atuaram os
sistemas AB, CV, CCMs e LI. A partir do 13 dia a ZCIT se deslocou em direção ao
Equador desfavorecendo as chuvas no Ceará. As chuvas que ocorreram neste período
foram devido a atuação de CCMs (FIGURAS 80 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Cariri apresentou 1 evento no intervalo 1, 1
evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de maio foram
registrados 31 eventos no intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3. Dentro do período de janeiro a maio, foram registrados 226 eventos dentro
do intervalo 1, 34 eventos no intervalo 2 e 4 eventos dentro do intervalo 3 (TABELA
30).
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Figura 80 - (a) AB e VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro sobre o Oceano
Atlântico no dia 02/05/2008, (b) imagem do satélite Goes das 03:00 hs local do dia 02/05/2008, (c) ZCIT
atuando sobre o norte do NEB no dia 05/05/2008, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia
05/05/2008.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)
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Tabela 30 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará no período de
janeiro a maio de 2008.

4.2.10 Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no
Período de Janeiro-Maio de 2009
No começo do ano de 2009, as condições do Oceano Pacífico Equatorial
apresentavam TSM Negativa, caracterizando um evento de La Niña durante o período
chuvoso do Ceará. No Oceano Atlântico Equatorial, as condições de TSM apresentavam
um dipolo negativo que se manteve durante todo o período chuvoso. Com estas
condições, as chuvas registradas no Estado no período de janeiro a maio de 2009
ficaram na categoria acima da média climatológica em todas as regiões cearenses.
Na primeira quinzena do mês de janeiro, praticamente não houveram
registros de chuvas sobre as regiões cearenses. A partir do dia 18, as chuvas
apresentaram uma melhor distribuição espacial e temporal sobre o Estado. Neste
período, as chuvas estiveram associadas principalmente a atuação de VCAN, AB, ZCIT
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e CCM`s (FIGURAS 81 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região da Serra da Ibiapaba apresentou 4 eventos no intervalo 1,
3 eventos no intervalo 2 e 1 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de janeiro foram
registrados 34 eventos no intervalo 1, 4 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro do
intervalo 3 (TABELA 31).
Figura 81 - (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro sobre o Ceará no
dia 09/01/2009, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 09/01/2009, (c) a ZCIT em baixos
níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o norte do NEB no dia 22/01/2009, (d) imagem do satélite
Goes das 18:00 hs local do dia 22/01/2009.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

No mês de fevereiro, as chuvas apresentaram uma distribuição espacial e
temporal regular. Apenas entre os dias 05 a 11 as chuvas foram de forma bem isoladas e
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de intensidade fraca, essa ausência de chuvas se deu pela atuação do VCAN, que
manteve seu centro sobre o estado do Ceará, inibindo a formação de nebulosidade. Nos
demais dias, foram registradas chuvas nas diversas regiões do Estado, devido ao
posicionamento do VCAN, que se manteve favorável a formação de nuvens
convectivas. A ZCIT oscilou mais ao sul proporcionando a ocorrência de chuvas em
todas as regiões do estado do Ceará (FIGURAS 82 (a), (b), (c) e (d)).
Figura 82 - (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro entre o Oceano
Atlântico e o litoral leste do NEB no dia 17/02/2009, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do
dia 17/02/2009, (c) a ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o norte do NEB no
dia 23/02/2009, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 23/02/2009.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

Neste período, a região da Serra da Ibiapaba apresentou 10 eventos no
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intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
fevereiro foram registrados 44 eventos no intervalo 1, 3 eventos no intervalo 2 e 1
evento dentro do intervalo 3 (TABELA 31).
As chuvas do mês de março apresentaram uma boa distribuição espacial e
temporal, em grande parte das regiões cearenses. Com exceção das regiões do centro sul
cearense onde tiveram chuvas irregulares e mal distribuídas em grande parte do mês.
Nos primeiros dias do mês, as chuvas foram bem distribuídas por todas as regiões,
enquanto que nos demais dias as chuvas tiveram uma distribuição regular. Durante o
mês os sistemas que atuaram sobre o NEB foram CV, AB, ZCIT, CCMs e LI
(FIGURAS 83 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Litoral Norte apresentou 10 eventos no intervalo
1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de março foram
registrados 51 eventos no intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3 (TABELA 31).
Figura 83 - (a) e (b) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o NEB nos dias 04 e
17/03/2009, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 04/03/2009, (b) imagem do satélite
Goes das 15:00 hs local do dia 17/03/2009.

(a)
Continua

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

No mês de abril a presença da ZCIT entre o Equador e o norte do NEB,
intensificou as atividades convectivas sobre o estado do Ceará, favorecendo um quadro
de chuvas regulares e bem distribuídas em todas as regiões cearenses. Juntamente com a
ZCIT, atuaram também os sistemas meteorológicos, AB e CCM`s (FIGURAS 84 (a),
(b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Sertão Central e Inhamuns apresentou 19 eventos
no intervalo 1, 4 eventos no intervalo 2 e 1 evento no intervalo 3. Abril foi o mês com
maior ocorrência de eventos de chuvas dentro dos intervalos estabelecidos, foram
registrados 100 eventos no intervalo 1, 21 eventos no intervalo 2 e 4 eventos dentro do
intervalo 3 (TABELA 31).
No mês de maio, as chuvas mantiveram uma boa distribuição espacial e
temporal sobre todas as regiões cearenses. Além da ZCIT, os CCM`s atuaram sobre o
Estado favorecendo a ocorrências de chuvas significativas (FIGURAS 85 (a), (b), (c) e
(d)).
Neste período, a região do Litoral Norte apresentou 11 eventos no intervalo
1, 4 eventos no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de maio foram
registrados 73 eventos no intervalo 1, 9 eventos no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3.
Durante o período de janeiro a maio, foram registrados 302 eventos dentro
do intervalo 1, 38 eventos no intervalo 2 e 6 eventos dentro do intervalo 3 (TABELA
31).
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Figura 84 - (a) e (c) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o NEB nos dias 04 e
10/04/2009, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 04/04/2009, (d) imagem do satélite
Goes das 15:00 hs local do dia 10/04/2009.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)
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Figura 85 - (a) e (c) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o NEB nos dias 08 e
11/03/2009, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 08/05/2009, (d) imagem do satélite
Goes das 15:00 hs local do dia 11/05/2009.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)
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Tabela 31 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará no período de
janeiro a maio de 2009.

4.2.11 - Configurações Atmosféricas Atuantes e Eventos de Chuva Extrema no
Período de Janeiro-Maio de 2010
No começo de 2010, as condições do Oceano Pacífico Equatorial
apresentavam TSM positiva caracterizando um evento de El Niño durante o período
chuvoso do Ceará. No Oceano Atlântico Equatorial, as condições de TSM apresentavam
um dipolo positivo que se manteve durante todo o período chuvoso. Com estas
condições, as chuvas registradas no Estado no período de janeiro a maio ficaram na
categoria abaixo da média climatológica em todas as regiões cearenses.
Em janeiro, as chuvas apresentaram uma distribuição irregular, ou seja,
foram registradas poucas chuvas durante o mês. As chuvas que ocorrem foram devido à
atuação de VCAN, AB e aproximação da ZCIT do norte do NEB. Na maior parte dos
dias, as chuvas que ocorreram foram isoladas e de fraca intensidade. (FIGURAS 86 (a),
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(b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Sertão Central e Inhamuns apresentou 7 eventos
no intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 1 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
janeiro foram registrados 31 eventos no intervalo 1, 4 eventos no intervalo 2 e 1 evento
dentro do intervalo 3 (TABELA 32).

Figura 86 - (a) AB e um VCAN em altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro sobre o Oceano
Atlântico no dia 01/01/2010, (b) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 01/01/2010, (c) a
ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o norte do NEB no dia 03/01/2010, (d)
imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 03/01/2010.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

Neste período, a região do Cariri apresentou 2 eventos no intervalo 1, 0
evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de fevereiro foram
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registrados 7 eventos no intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3 (TABELA 32).
Na primeira quinzena do mês de março, as chuvas mantiveram-se com
distribuição espacial e temporal bastante irregular. A partir do dia 18, houve vários dias
com chuvas de intensidade fraca e mal distribuídas e dias com chuvas de intensidade
forte, porém mal distribuídas pelas regiões do Estado. Durante este mês os sistemas que
atuaram sobre o NEB foram VCAN, AB, ZCIT, CCMs (FIGURAS 88 (a), (b), (c) e
(d)).
Figura 87 - (a) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o norte do NEB no dia
09/02/2010, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 09/02/2010, (c) AB e um VCAN em
altos níveis da atmosfera (200 hPa) com seu centro entre o Oceano Atlântico e o litoral leste do NEB no
dia 02/02/2008, (d) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 02/02/2010.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

Neste período, a região do Sertão Central e Inhamuns apresentou 4 eventos no
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intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de
março foram registrados 12 eventos no intervalo 1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento
dentro do intervalo 3 (TABELA 32).
Figura 88 - (a) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o NEB no dia 21/03/2010,
(b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 21/03/2010, (c) AB e um CV em altos níveis da
atmosfera (200 hPa) com seu centro sobre o litoral leste do NEB e sua borda sobre o norte do NEB no dia
28/03/2010, (d) imagem do satélite Goes das 18:00 hs local do dia 28/03/2010.

(a)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(b)

(d)

O mês de abril apresentou uma melhor distribuição das chuvas nas regiões
cearenses. Foram dias com registros de chuvas em todas as regiões e dias sem chuvas
em vários municípios cearenses. Durante os dias 09, 10 e 11 uma FF sobre o estado da
Bahia, juntamente com ZCIT e CCM`s provocaram chuvas significativas nas regiões da
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metade sul do Ceará (FIGURAS 89 (a), (b), (c) e (d)).
Neste período, a região do Cariri apresentou 6 eventos no intervalo 1, 0
evento no intervalo 2 e 1 evento no intervalo 3. Abril foi o mês com maior ocorrência
de eventos de chuvas dentro dos intervalos estabelecidos, foram registrados 43 eventos
no intervalo 1, 2 eventos no intervalo 2 e 1 evento dentro do intervalo 3 (TABELA 32).
O mês de maio, não foi diferente dos demais meses, em que as chuvas
apresentaram uma distribuição espacial e temporal bastante irregular com poucas
chuvas registradas.
Neste período, a região do Litoral Norte apresentou 3 eventos no intervalo
1, 0 evento no intervalo 2 e 0 evento no intervalo 3. Durante todo o mês de maio foram
registrados 12 eventos no intervalo 1, 1 evento no intervalo 2 e 0 evento dentro do
intervalo 3. Durante o período de janeiro a maio, foram registrados 105 eventos dentro
do intervalo 1, 7 eventos no intervalo 2 e 2 eventos dentro do intervalo 3.
Figura 89 - (a) e (c) ZCIT em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) atuando sobre o norte do NEB nos
dias 03 e 09/04/2010, (b) imagem do satélite Goes das 15:00 hs local do dia 03/04/2010, (d) imagem do
satélite Goes das 18:00 hs local do dia 09/04/2010.

(a)
Continua

(b)
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Continuação

(c)
Fonte: NCEP/NCAR – Elaborada pelo autor; Imagem: CPTEC/INPE/DSA.

(d)

Tabela 32 – Eventos de chuvas extremas e sistemas meteorológicos atuantes no Ceará no período de
janeiro a maio de 2010.
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A Tabela 33 apresenta o número de casos dentro do intervalo 3 que
ocorreram durante o período de estudo para cada região do Ceará. Na Tabela, destacamse os anos de 2004 e 2009, nos quais foram registrados 6 casos em cada ano, seguido
dos anos de 2006 e 2008, onde foram registrados 4 casos em cada ano.
A análise sinótica realizada para os anos citados acima, mostrou que nos
anos de 2004 e 2009 as condições de grande escala apresentavam condições diferentes
entre os dois anos. Em 2004, o Oceano Pacífico apresentava-se com um evento de
neutralidade e o Oceano Atlântico encontrava-se com evento de dipolo positivo,
enquanto que em 2009 as condições do Oceano Pacífico eram de evento de La Niña e
no Oceano Atlântico dipolo negativo. No ano de 2004, as chuvas ficaram concentradas
principalmente entre os meses de janeiro e fevereiro. Neste período, entre a segunda
quinzena de janeiro e a primeira de fevereiro, mesmo com as condições desfavoráveis, a
ZCIT atuou entre o Equador e o norte do NEB, favorecendo a formação de LI e CCMs,
juntamente com os sistemas CV e VCAN que atuaram sobre o NEB favorecendo chuvas
intensas sobre o estado do Ceará.
Em 2009, durante os meses de janeiro e fevereiro, VCAN e CV atuaram
favorecendo e desfavorecendo as chuvas no Ceará. Com as condições favoráveis dos
oceanos, em meados de março a ZCIT atuou sobre grande parte das regiões do NEB,
inclusive sobre o estado do Ceará causando chuvas intensas principalmente no mês de
abril.
Portanto, durante os dois anos que foram registrados o maior número de
casos dentro do intervalo 3, observou-se a atuação da ZCIT diretamente ou próxima do
setor norte do NEB possibilitando a atuação de LI e CCMs, juntamente com a atuação
dos sistemas CV e VCAN.
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Tabela 33 - – Eventos de chuvas extremas dentro do intervalo 3 durante o período de janeiro a fevereiro
de 2000 a 2010.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5 ESTUDO DE CASO

5.1 EXPERIMENTO NUMÉRICO PARA UM CASO DE CHUVA EXTREMA
NO ESTADO DO CEARÁ, UTILIZANDO MODELO ATMOSFÉRICO
REGIONAL.
Este estudo de caso faz uma análise das chuvas extremas ocorridas no
estado do Ceará, no dia 27 de janeiro de 2004. Para isso, foi feito um experimento com
o modelo atmosférico regional RAMS 6.0 onde foram realizadas simulações, para
verificação das características atmosféricas, e as precipitações ocorridas.
O objetivo deste estudo de caso é mostrar as características atmosféricas da
chuva extrema e os impactos resultantes deste evento, e avaliar o grau de acerto do
modelo atmosférico regional RAMS 6.0, na previsão de chuva do dia citado acima.

Características atmosféricas do dia 27 de janeiro de 2004.
Nesta seção realizou-se uma análise das características atmosféricas
ocorridas no dia 27 de janeiro de 2004, que causaram grandes prejuízos a todo o estado
do Ceará.
O Ceará sofre a influência direta de sistemas meteorológicos de grande e
pequena escala ao longo do período chuvoso, influenciando nas condições do tempo
com precipitações significativas, como, as bandas de nebulosidades associadas a
Sistemas Frontais (SF), Vórtices Ciclônicos de ar Superior (VCAS), Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT), Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM),
Linhas de Instabilidades (LI), Brisa Marítima e Continental, Ondas de Leste (OL) e um
sistema de escala planetária denominado de Oscilação 30-60 dias. Durante a pré-estação
chuvosa (dezembro e janeiro) os principais sistemas transientes que atuam sobre o
estado do Ceará são, as instabilidades das frentes frias e os VCAS.
Alves et al., 2004, verificaram as chuvas ocorridas em janeiro de 2004 sobre
o nordeste foram anômalas em termos climatológicos. Segundo os autores,
climatologicamente, o encontro dos ventos alísios de nordeste e sudeste são próximos à
linha do equador, o centro de alta pressão do Atlântico sul fica localizada próximo a
30oS e entre as longitudes de 20oW a 0oE. O fluxo de umidade para o NEB é
normalmente de nordeste vindo da Amazônia e do Atlântico próximo à borda oeste do
Giro Subtropical do Atlântico Sul.
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Ainda segundo Alves et al., 2004, em janeiro de 2004, os ventos alísios de
nordeste ficaram mais intensos do que os alísios de sudeste, impulsionando a ZCIT a
atingir o setor norte do NEB, como também transportando umidade da Amazônia e do
Oceano Atlântico, provocando chuvas fortes.
Diante do quadro de anormalidade que se deu para o mês de janeiro de
2004, este estudo de caso buscou conhecer as características atmosféricas de um dos
eventos de chuva extrema ocorridos no mês de janeiro de 2004, sobre o estado do
Ceará. O dia 27 deste mês foi um dos mais impactantes, pois atingiu grande parte das
regiões cearenses. A FIGURA 90 mostra a distribuição temporal e espacial das chuvas
durante o mês de janeiro de 2004.
Durante a primeira quinzena do mês de janeiro, as condições atmosféricas
mostravam uma configuração dos ventos alísios de sudeste mais fortes que os ventos
alísios de nordeste. Esta configuração atmosférica é característica de anos secos no
Ceará, pois os ventos alísios de sudeste mais fortes impedem o deslocamento da ZCIT
em direção ao hemisfério Sul.
Figura 90 - Mapas da distribuição temporal e espacial das chuva ocorridas em janeiro de 2004.

Fonte: FUCEME, 2004
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No começo da segunda quinzena do mês, a alta subtropical do Atlântico Sul
apresentava um deslocamento, oscilando entre 40ºS e 25º e 30ºW, assim, os ventos
alísios de sudeste apresentaram um enfraquecimento em relação aos ventos alísios de
nordeste. Esta configuração dos ventos favorece o descolamento da ZCIT para o
Hemisfério Sul. A FIGURA 91 mostra a partir da 5ª pentada do mês, a ZCIT oscilando
entre o Equador e o norte do NEB e na 6ª pentada do mês, a ZCIT atua sobre o norte do
NEB, favorecendo a formação de CCMs consequentemente a ocorrência de chuvas
sobre as regiões cearenses. Essa característica da ZCIT, posiciona-se mais próximo a
costa norte do NEB, é mais comum nos meses de março e abril, que são os meses mais
chuvosos do setor norte do NEB.
A partir do dia 26, em altos níveis da atmosfera (200 hPa), a configuração
dos ventos mostram o início da formação de um cavado com seu centro sobre o Oceano
Atlântico. No dia 27, o cavado apresenta-se com uma inclinação de sudeste-noroeste,
atingindo parte da região leste do Nordeste Brasileiro. Observa-se também a atuação da
Alta da Bolívia sobre a região Central do Brasil, favorecendo o fluxo de umidade da
Amazônia para o NEB. Em baixos níveis da atmosfera, os ventos de nordeste sobre a
região norte do NEB, indicavam a presença da ZCIT (FIGURAS 92 (a) e (b)).
Figura 91 – Estimativa da posição média da ZCIT, em JANEIRO/2004, a partir da localização dos
mínimos valores de ROL ao longo do Oceano Atlântico Equatorial. A linha preta é indicativa da posição
média climatológica da ZCIT neste mês.
.

Fonte de dados: NCEP/NOAA – EUA – Elaborado: CPTEC/INPE
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Figura 92 (a) Linha de corrente em baixos níveis da atmosfera (925 hPa) indicam a ZCIT atuando no
norte do NEB e (b) Linha de corrente em altos níveis da atmosfera (200 hPa) mostra um cavado com seu
centro sobre o Oceano Atlântico.

(b)

(a)
Fonte: NCEP/NCAR Elaborado pelo autor

A configuração sinótica do dia 27 mostra a presença de umidade sobre o
norte do NEB entre os baixos e médios níveis da atmosfera (FIGURAS 93 (a) e (b)).
No campo omega, observa-se movimentos ascendentes desde os baixos
níveis da atmosfera até os altos níveis sobre o NEB, inclusive sobre o estado do Ceará
(FIGURAS 94 (a), (b) e (c)).
Figura 93 – (a) e (b) Campo de umidade especifica (g/Kg)em 925 hPa e 850 hPa respectivamente.

(a)
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(b)
FONTE: NCEP/ NCAR, elaborada pelo autor.
Figura 94 – (a), (b) e (b) Campo ômega (hpa/s) em 925 hPa, 850 hPa e 200 hPa respectivamente.

(a)

225

(b)

(c)
Fonte: NCEP/NCAR, elaborado pelo autor.

O campo de divergência mostrou convergência entre baixos e médios níveis
da atmosfera e divergência em altos níveis (FIGURAS 95 (a) e (b)). Essa configuração
atmosférica juntamente com temperaturas altas favoreceu ao desenvolvimento de
CCMs, os quais provocam chuvas fortes acompanhadas de descargas elétricas e rajadas
de ventos fortes. Na imagem de satélite GOES 12 canal infravermelho 4, observou-se a
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configuração de vários CCMs se desenvolvendo sobre o NEB, inclusive sobre o estado
do Ceará (FIGURA 96).
Figura 95 – (a), (b) e (b) Campo de divergência (10-5S-1) em 925 hPa, 850 hPa e 200 hPa
respectivamente.

(a)

(b)
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(c)
Fonte: NCEP/NCAR, elaborado pelo autor.
Figura 96 – Imagem do satélite GOES 12 do dia 27/01/2004 às 20:15h. Observa-se a atuação da ZCIT e
CCMs em baixos níveis da atmosfera e em altos níveis da atmosfera a atuação de um cavado com seu
centro entre o Oceano e o estado da Bahia.

Fonte: CPTEC/INPE/DAS

No campo de radiação de onda longa (ROL), o qual é um indicador de
chuvas e nebulosidade, especialmente em áreas tropicais, onde as flutuações da mesma
são fortemente controladas pela convecção profunda, responsável por grande parte da
precipitação. Baixos valores de ROL, sobretudo inferiores a 240 W/m², são indicativos
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de nuvens profundas que apresentam maior probabilidade de ocorrência de precipitação,
(KOUSKY, 1988). Durante o dia 27/01/2004, observou-se valores inferiores a 240
W/m² sobre grande parte das regiões do NEB, inclusive nas regiões cearenses,
indicando a presença de muita nebulosidade sobre a região (FIGURA 97).
Figura 97 - Campo de ROL (W/m2) no dia 27/01/2004.

Fonte: NCEP/NCAR, elaborado pelo autor.

O experimento numérico realizado neste trabalho teve o objetivo de simular
a atmosfera do dia 27 de janeiro de 2007, com o propósito de verificar se o modelo
RAMS conseguia prever a chuva extrema ocorrida no estado do Ceará, na data citada
acima.
Na FIGURA 98, é mostrado o resultado da simulação numérica para a
variável precipitação, onde observa-se que o modelo RAMS 6.0, indicou chuva extrema
com mais de 150 mm para a região central, região Jaguaribana e no norte do estado do
Ceará. Porém, em grande parte do centro-norte do estado, as chuvas previstas
apresentaram valores entre 20 a 60 mm. Na região sul os valores de chuva aparecem
entre 8 e 10 mm.
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Figura 98 – Previsão de chuva extrema (mm), simulada pelo modelo RAMS, para o dia 27/01/2004.

Fonte: UECE elaborado pelo autor.

Na FIGURA 99, é mostrado o resultado da precipitação observada no dia 27
de janeiro de 2004, onde observa-se a ocorrência de chuva em grande parte das regiões
cearenses, porém chuva acima de 150 mm, considerada chuva extrema, foi observada,
no oeste, sul, litoral leste e litoral oeste, mais precisamente sobre a região do litoral do
Pecém.
Figura 99 - Chuva (mm) observada no estado do Ceará, no dia 27/01/2004.

Fonte: UECE, elaborado pelo autor
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As chuvas ocorridas no dia 27 de janeiro de 2004 causaram inúmeros
impactos em grande parte das regiões cearenses, evidenciando a falta de infraestrutura
das cidades, principalmente as mais urbanas. frente a eventos pluviométricos desta
magnitude.
Para este estudo de caso, o jornal foi um elemento importante e disponível
para a identificação dos impactos negativos gerados no estado do Ceará por ocasião do
referido episódio. As considerações a respeito dos problemas gerados são realizadas
mediante as informações obtidas junto às notícias do Jornal “O Povo” e pelos dados da
Defesa Civil.
De acordo com o jornal “O Povo” os efeitos, da chuva, tanto na capital
cearense, quanto no interior do estado, foram famílias desalojadas, trânsito
congestionado, moradores apreensivos nas áreas de risco, 23 açudes transbordaram e 12
pessoas morreram devido às chuvas do início do mês até o dia 27. As mortes registradas
foram, em Juazeiro do Norte (2), Missão Velha (1), Salitre (3), Itapipoca (1), Amontada
(1), Iracema (3) e Assaré (1).
No município de Capistrano, na região do Maciço de Baturité, moradores
tiveram as casas invadidas pela enxurrada, perderam móveis, eletrodomésticos, objetos
pessoais e alimentos levados pela enchente. O problema foi provocado pelo aumento
dos níveis de lagoas e açudes devido a cheia do rio Pesqueiro.
Segundo critérios adotados pelo EM-DAT, apresentados no capitulo 2 deste
estudo, o evento extremo do dia 27, foi considerado como desastre natural, onde na
capital do estado, 7.035 pessoas foram afetadas, 345 famílias foram afetadas pela
precipitação. Foram registradas 47 ocorrências e 26 famílias ficaram desalojadas Ainda
na capital, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de
Cidadania (AMC), 14 locais de alagamentos foram considerados críticos. No total, 19
colisões foram contabilizadas e ocorreram dois atropelamentos sem registro de mortes.
Três dos pontos alagados precisaram ser interditados.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, foi decretado Situação de
Emergência no município de Salitre, distante 608 quilômetros da Capital, considerado o
de pior estado na Região do Cariri, nesse município, ocorreu perda de 20% no plantio
da cultura da mandioca, 60% do feijão e 60% do milho perdidos, somando um prejuízo
de R$ 2.689.000,00 para a economia local.
Dados da SEDEC 2004, mostraram, que os eventos de chuva extrema,
deixaram 29.565 desalojados, 8.725 desabrigados, 11.769 deslocados, 2 gravemente
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feridos, 26.819 doentes.
Segundo Zanella, Olímpio e Gorayeb (2012) a partir das portarias de
emergência houveram muitas ocorrências no estado do Ceará em janeiro de 2004, as
condições atmosféricas foram habituais, de modo que os impactos gerados, pelos
eventos de chuva ocorridos nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, foram decorrentes de
enchentes, estando distribuídas por todas as regiões do estado. Foram 94 registros,
sendo 67 para enchentes. Os impactos registrados foram: deslizamento na região do
Cariri, soterrando edificações e fonte d’água, alagamentos nas sedes municipais, perdas
nas lavouras, danos em estradas e pontes. A capital cearense apresentou diversos
problemas associados às inundações, principalmente às populações mais vulneráveis,
localizadas nas áreas de risco dos rios Maranguapinho e Cocó.
No estado do Ceará, de acordo com Olímpio (2013) há 10 municípios em
situação de vulnerabilidade social muito alta. Neste ocorrem as piores situações sociais,
econômicas e de acesso aos serviços públicos, de modo que apresentam reduzida
resistência e resiliência aos fenômenos adversos, como crises econômicas, agravamento
das condições sociais, eventos naturais perigosos, entre outros, refletindo em uma maior
probabilidade de constituição dos desastres, incluindo os naturais.
O município de Salitre, um dos mais atingidos no evento do dia 27 de
janeiro de 2004, localizado na região do Cariri, é um dos municípios mais vulnerável do
estado, tendo em vista que possui a menor oferta de abastecimento de água canalizada e
encontra-se entre as piores situações nos critérios renda das mulheres, quantidade de
profissionais de saúde e cobertura do esgotamento sanitário.
De acordo com os resultados, constatou-se um significativo número de
eventos de chuva extrema, sobre as regiões do estado do Ceará, dentro do dia
selecionado para este estudo e muitos impactos gerados como a ocorrência de
inundações em áreas de risco, mortes, desabamento de casas, enxurradas, falta de água,
luz e telefone, muitos desabrigados, perdas materiais, prejuízos na agricultura, entre
outros. Verificou-se que muitos dos impactos pluviais ocorrem pela ocupação das áreas
sujeitas às inundações e também em virtude da falta de infra-estrutura, principalmente
nos municípios mais urbanizados e populosos.
Como discutido no capítulo 2, deste estudo, uma das medidas essenciais na
prevenção de desastres naturais como o ocorrido no dia 27 de janeiro de 2004, é o
mapeamento dos municípios afetados pelos desastres naturais, essa medida vem auxiliar
na gestão dos riscos de desastres naturais, uma vez que indica a predisposição do meio
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às adversidades naturais, contribuindo com indícios aos fatores sociais, econômicos e
culturais construtores de uma vulnerabilidade socioambiental.

6 CONCLUSÕES

Diante dos resultados e análises realizadas neste trabalho, constatou-se que
o estado do Ceará, em todos os anos dentro do período estudado foi atingido por
eventos de chuva extrema, independente do ano ser chuvoso, muito chuvoso ou seco.
No período entre janeiro a maio de 2000 a 2010, foram registrados 5
eventos de La Niña, 4 eventos neutros e 2 eventos de El Niño. Dentro deste período
todos os eventos de chuva estiveram associados à atuação de sistemas atmosféricos,
principalmente de escala sinótica (VCAN, CV, AB, CCMs, LI e ZCIT), gerando
repercussões negativas e danos a população.
Durante o período deste estudo, foi observado que nos anos onde foram
registrados chuvas intensas, e as condições do Oceano Atlântico eram favoráveis ao
deslocamento da ZCIT para o hemisfério Sul, a ZCIT atuou diretamente sobre os
estados do norte do NEB. Já nos anos onde as condições do Oceano Atlântico eram
desfavoráveis, ou seja, com dipolo positivo no Oceano Atlântico a ZCIT atuou próximo
do norte do NEB, favorecendo a atuação dos sistemas LI e CCMs provocando chuvas
intensas sobre o estado do Ceará.
Os postos pluviométricos com maiores limiares de chuva muito forte, para o
período de janeiro a dezembro de 2000 a 2010, foram observados nas regiões do Litoral
Norte (Posto de Cruz), região Jaguaribana (posto de Fortim), Região do Sertão
Central/Inhamuns (posto de Tarrafas) e Cariri (posto de Granjeiro).
Na região do Maciço de Baturité, para a classe chuva forte, o posto de
Guaramiranga, em todo o período foi o que obteve mais dias atingido por chuva forte.
No Litoral de Fortaleza, o posto do Eusébio foi o que registrou a maior
frequência de dias com chuva forte. Salienta-se que a região do Litoral de Fortaleza, foi
uma das que apresentou valores altos de limiar superior entre 22 e 65 mm. Esses valores
para área urbana são preocupantes, principalmente se ocorre registros de dias
consecutivos antes de um evento com esse valor de limiar.
No Litoral Norte, o posto de Meruoca, obteve 20% do total do período,
atingido por chuva forte. Esse posto apresentou um limiar superior significativo, entre
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27 a 61 mm.
O Posto de Ibiapina na região da Ibiapaba, foi o que se destacou por
registrar 193 dias de chuva forte (20,4%). Na região Jaguaribana, para todo o período os
postos de Icapuí e Iracema, apresentaram 34 dias de chuva forte.
Para a região do Cariri os postos do Crato e Aurora, foram os mais atingidos
por chuva forte, com 128 dias. Vale destacar que o posto do Crato apresentou limiar
significativo de chuva forte com 25,6 a 63,2mm. Dentro do Período chuvoso estudado a
região do cariri foi uma das que apresentou mais impactos decorrentes dos eventos de
chuva extrema.
Paracuru no Litoral do Pecém, registrou o maior número de dias com chuva
forte para todo o período 192 dias. Na região do Sertão Central o posto de Choró foi o
que se destacou com 134 dias atingidos por chuva forte.
Entre os meses (de janeiro a maio) de 2000 a 2010, constatou-se que a
ocorrência de eventos de chuvas extremas foram registrados tanto em anos de eventos
de El Niño, La Niña e Neutro. Porém o ano de 2009, onde o Oceano Pacifico Equatorial
apresentava evento de La Niña e o Oceano Atlântico Equatorial apresentava um dipolo
negativo, foi o mais atingido por eventos de chuva muito forte, com um total de 302
eventos de chuva dentro do intervalo 1, 38 eventos de chuva dentro do intervalo 2 e 6
eventos de chuva dentro do intervalo 3. As regiões mais atingidas com eventos de
chuvas fortes neste período, foram o Litoral Norte com 49 eventos, Litoral do Pecém
com 48 eventos e Sertão Central e Inhamuns com 46 eventos.
Em 2009, observou-se que nos meses de janeiro e fevereiro os sistemas
VCAN e CV atuaram favorecendo e também desfavorecendo as chuvas sobre o Ceará.
Com as condições favoráveis do Oceano Atlântico, a ZCIT deslocou-se em direção ao
norte do NEB atuando diretamente sobre o Ceará a partir de meados de março, sendo
que o mês de abril foi o que registrou mais chuvas intensas no período chuvoso.
Durante os anos com eventos de La Niña, observou-se que 4 dos 5 anos o
mês de abril foi o que apresentou o maior número de eventos de chuvas dentro dos
intervalos estabelecidos. Nos anos com evento Neutro, o maior número de eventos de
chuva dentro dos intervalos estabelecidos ocorreram em janeiro (2 anos), fevereiro (1
ano) e março (1 ano). Nos anos com evento de El Niño, o maior número de eventos de
chuva dentro dos intervalos estabelecidos ocorreram em março e abril.
Dentre os dez anos estudados neste trabalho, o de 2004, foi considerado o
mais impactante, principalmente os meses de janeiro e fevereiro, quando as chuvas
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ocorreram entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro. Neste
período, mesmo com as condições desfavoráveis do Oceano Atlântico a ZCIT atuou
entre o Equador e o norte do NEB favorecendo a formação dos sistemas CCMs e LI,
juntamente com estes sistemas, foram registrados a atuação de VCAN e CV,
provocando chuvas intensa as quais foram fundamentais para que a população cearense
sofresse com deslizamentos, enchentes, inundações, mortes e etc.
Esses eventos estão associados a dinâmica do clima, mas por outro lado, a
precariedade das condições socioeconômicas, o elevado grau de degradação dos
sistemas amplificando a vulnerabilidade natural, o uso pela população dos espaços
naturais mais vulneráveis desprovidos de meios para enfrentar as manifestações
negativas dos eventos de chuva extrema, contribuem para intensificar as consequências
das atuações dos eventos extremos.
Enfim, a redução de riscos e desastres depende em grande parte das políticas
públicas consistentes, de um modelo econômico, da percepção do risco pelas
comunidades vulneráveis e sociedade em geral.
Em relação aos resultados apresentados, pelo experimento numérico para o
desastre natural ocorrido no dia 27 de janeiro de 2004, constatou-se que a simulação
numérica, teve boa resposta quando comparada com os resultados observados. Porém,
na região sul o resultado do modelo subestimou a quantidade de chuva. Mas no geral,
principalmente na região oeste do estado e parte do litoral norte, o resultado do modelo
conseguiu prever o evento de chuva extrema.
A importância desses estudos diagnósticos está no fato de que como préestação chuvosa do estado do Ceará seus sistemas atmosféricos transientes
provocadores de chuva são ainda de difícil previsão; os tipos de resultados que
identificam padrões relativos a eventos de chuva extrema são importantes e servem de
possíveis indicadores de prognósticos. Pois, à medida que os modelos numéricos
avancem na representação das características físicas da atmosfera é provável que a
previsão oriunda dos mesmos possa representar melhor essas situações.
Rotinas de previsão de tempo numéricas, como mostrada neste estudo de
caso, são uma das ferramentas que auxiliam os meteorologistas na questão do envio de
alerta de eventos extremos. Muito se tem feito, em relação à melhoria na previsão de
tempo e clima numérica, porém, os modelos matemáticos ainda precisam melhorar,
principalmente na previsão de longo prazo e na pontualidade de eventos de chuva
extrema.
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APÊNDICE A

Classificação da Intensidade da Chuva Acumulada em 24 horas, para os postos
Pluviométricos da Região do Maciço de Baturité.
Tabela 1- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Aracoiaba
(região Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 4,2
Chuva Fraca
4,2 ≤ P < 8,0
Chuva Moderada
8,0 ≤ P < 16,0
Chuva Forte
16,0 ≤ P < 35,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 35,2

Tabela 2- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Aratuba (região
Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 46,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 46,1

Tabela 3- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Baturité (região
Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,3
Chuva Muito Fraca
2,3 ≤ P < 4,4
Chuva Fraca
4,4 ≤ P < 8,9
Chuva Moderada
8,9 ≤ P < 17,8
Chuva Forte
17,8 ≤ P < 38,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 38,0

Tabela 4- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Capistrano
(região Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,8
Chuva Muito Fraca
2,8 ≤ P < 5,3
Chuva Fraca
5,3 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 20,4
Chuva Forte
20,4 ≤ P < 45,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 45,0
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Tabela 5- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Guaramiranga
(região Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 4,8
Chuva Fraca
4,8 ≤ P < 9,2
Chuva Moderada
9,2 ≤ P < 19,2
Chuva Forte
19,2 ≤ P < 47,8
Chuva Muito Forte
P ≥ 47,8

Tabela 6- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Itapiuna (região
Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 4,2
Chuva Fraca
4,2 ≤ P < 8,2
Chuva Moderada
8,2 ≤ P < 16,0
Chuva Forte
16,0 ≤ P < 35,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 35,6

Tabela 7- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Mulungu (região
Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 5,4
Chuva Fraca
5,4 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 42,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 42,0

Tabela 8- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Novo Oriente
(região Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,4
Chuva Muito Fraca
3,4 ≤ P < 7,6
Chuva Fraca
7,6 ≤ P < 13,6
Chuva Moderada
13,6 ≤ P < 25,6
Chuva Forte
25,6 ≤ P < 58,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 58,0

Tabela 9- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Pacoti (região
Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,7
Chuva Fraca
4,7 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 17,0
Chuva Forte
17,0 ≤ P < 41,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 41,4
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Tabela 10- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Redenção
(região Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,2
Chuva Fraca
5,2 ≤ P < 10,8
Chuva Moderada
10,8 ≤ P < 20,4
Chuva Forte
20,4 ≤ P < 45,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 45,6

Tabela 11- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Guaiuba (região
Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 6,4
Chuva Fraca
6,4 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 22,0
Chuva Forte
22,0 ≤ P < 50,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 50,0

Tabela 12- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Acarape (região
Maciço de Baturité).
Classificação
Dia Seco
Chuva Muito Fraca
Chuva Fraca
Chuva Moderada
Chuva Forte
Chuva Muito Forte

Intensidade (mm)
P < 3,0
3,0 ≤ P < 7,0
7,0 ≤ P < 14,0
14,0 ≤ P < 25,0
25,0 ≤ P < 45,0
P ≥ 45,0

Tabela 13- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Barreira (região
Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,6
Chuva Muito Fraca
2,6 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 48,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,2

Tabela 14- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Ocara (região
Maciço de Baturité).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 8,6
Chuva Fraca
8,6 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 22,4
Chuva Forte
22,4 ≤ P < 51,8
Chuva Muito Forte
P ≥ 51,8
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APÊNDICE B

Classificação da Intensidade da Chuva Acumulada em 24 horas, para os postos
Pluviométricos da Região do Litoral de Fortaleza.
Tabela 1- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Aquiraz (região
Litoral de Fortaleza).
Classificação
Dia Seco
Chuva Muito Fraca
Chuva Fraca
Chuva Moderada
Chuva Forte
Chuva Muito Forte

Intensidade (mm)
P < 2,6
2,6 ≤ P < 6,0
6,0 ≤ P <12,0
12,0 ≤ P < 25,0
25,0 ≤ P < 61,7
P ≥ 61,7

Tabela 2- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Beberibe (região
Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,2
Chuva Fraca
4,2 ≤ P < 9,1
Chuva Moderada
9,1 ≤ P < 22,0
Chuva Forte
22,0 ≤ P < 53,9
Chuva Muito Forte
P ≥ 53,9

Tabela 3- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Cascavel (região
Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,2
Chuva Muito Fraca
3,2 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 15,0
Chuva Moderada
15,0 ≤ P < 30,0
Chuva Forte
30,0 ≤ P < 68,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 68,1

Tabela 4- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Caucaia (região
Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,6
Chuva Muito Fraca
2,6 ≤ P < 6,4
Chuva Fraca
6,4 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 24,0
Chuva Forte
24,0 ≤ P < 53,9
Chuva Muito Forte
P ≥ 53,9
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Tabela 5- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto da FUNCEME
(Fortaleza) (região Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 5,2
Chuva Fraca
5,2 ≤ P < 11,1
Chuva Moderada
11,1 ≤ P < 22,2
Chuva Forte
22,2 ≤ P < 57,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 57,2

Tabela 6- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Maracanau
(região Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,0
Chuva Fraca
4,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 21,0
Chuva Forte
21,0 ≤ P < 50,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 50,0

Tabela 7- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Maranguape
(região Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 6,3
Chuva Fraca
6,3 ≤ P < 14,1
Chuva Moderada
14,1 ≤ P < 26,4
Chuva Forte
26,4 ≤ P < 60,5
Chuva Muito Forte
P ≥ 60,5

Tabela 8- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Pacajus (região
Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,6
Chuva Muito Fraca
2,6 ≤ P < 5,5
Chuva Fraca
5,5 ≤ P < 10,5
Chuva Moderada
10,5 ≤ P < 21,3
Chuva Forte
21,3 ≤ P < 52,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 52,3
Tabela 9- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Pacatuba (região
Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 23,0
Chuva Forte
23,0 ≤ P < 48,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,0
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Tabela 10- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Pindoretama
(região Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 65,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 65,0

Tabela 11- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Chorozinho
(região Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 49,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 49,6

Tabela 12- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Horizonte
(região Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,8
Chuva Muito Fraca
2,8 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 10,4
Chuva Moderada
10,4 ≤ P < 20,6
Chuva Forte
20,6 ≤ P < 50,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 50,0

Tabela 13- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Itaitinga (região
Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,0
Chuva Fraca
4,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 19,0
Chuva Forte
19,0 ≤ P < 50,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 50,0

Tabela 14- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto da Fundação
Maria Nilva (Água Fria - Fortaleza) (região Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 4,8
Chuva Fraca
4,8 ≤ P < 10,4
Chuva Moderada
10,4 ≤ P < 22,2
Chuva Forte
22,2 ≤ P < 61,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 61,0
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Tabela 15- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto do Eusébio (região
Litoral de Fortaleza).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,0
Chuva Fraca
4,0 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 54,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 54,0
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APÊNDICE C

Classificação da Intensidade da Chuva Acumulada em 24 horas, para os postos
Pluviométricos da Região do Litoral Norte.
Tabela 1- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Acaraú (região
Litoral Norte).
Classificação
Dia Seco
Chuva Muito Fraca
Chuva Fraca
Chuva Moderada
Chuva Forte
Chuva Muito Forte

Intensidade (mm)
P < 2,2
2,2 ≤ P < 4,4
4,4 ≤ P < 10,4
10,4 ≤ P < 21,0
21,0 ≤ P < 48,8
P ≥ 48,8

Tabela 2- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Alcantaras
(região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 21,0
Chuva Forte
21,0 ≤ P < 43,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 43,4

Tabela 3- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Amontada
(região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 5,2
Chuva Fraca
5,2 ≤ P < 10,2
Chuva Moderada
10,2 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 53,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 53,0

Tabela 4- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Bela Cruz
(região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 56,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 56,0
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Tabela 5- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Camocim (região
Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 24,0
Chuva Forte
24,0 ≤ P < 54,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 54,1

Tabela 6- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Chaval (região
Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 21,4
Chuva Forte
21,4 ≤ P < 55,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 55,0

Tabela 7- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Cruz (região
Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 5,0
Chuva Muito Fraca
5,0 ≤ P < 11,0
Chuva Fraca
11,0 ≤ P < 19,0
Chuva Moderada
19,0 ≤ P < 32,0
Chuva Forte
32,0 ≤ P < 70,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 70,0

Tabela 8- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Granja (região
Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 6,4
Chuva Fraca
6,4 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 22,9
Chuva Forte
22,9 ≤ P < 51,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 51,1

Tabela 9- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Itarema (região
Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 23,0
Chuva Forte
23,0 ≤ P < 55,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 55,3
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Tabela 10- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Marco (região
Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,5
Chuva Fraca
4,5 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 19,0
Chuva Forte
19,0 ≤ P < 48,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,4

Tabela 11- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Martinópole
(região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 14,5
Chuva Moderada
14,5 ≤ P < 23,0
Chuva Forte
23,0 ≤ P < 48,9
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,9

Tabela 12- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Massape
(região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,8
Chuva Fraca
6,8 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 21,8
Chuva Forte
21,8 < 41,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 41,3

Tabela 13- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Meruoca
(região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,1
Chuva Fraca
5,1 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 27,0
Chuva Forte
27,0 ≤ P < 61,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 61,0

Tabela 14- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Moraújo
(região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 9,0
Chuva Fraca
9,0 ≤ P < 16,0
Chuva Moderada
16,0 ≤ P < 28,0
Chuva Forte
28,0 ≤ P < 58,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 58,4
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Tabela 15- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Morrinhos
(região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 19,0
Chuva Forte
19,0 ≤ P < 45,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 45,2

Tabela 16- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Santana do
Acaraú (região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 11,2
Chuva Moderada
11,2 ≤ P < 22,2
Chuva Forte
22,2 ≤ P < 43,5
Chuva Muito Forte
P ≥ 43,5

Tabela 17- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Senador Sá
(região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 24,0
Chuva Forte
24,0 ≤ P < 55,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 55,3

Tabela 18- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Sobral (região
Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,0
Chuva Fraca
4,0 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 18,0
Chuva Forte
18,0 ≤ P < 42,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 42,0

Tabela 19- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Uruoca (região
Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 7,0
Chuva Fraca
7,0 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 22,6
Chuva Forte
22,6 ≤ P < 54,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 54,3
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Tabela 20- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Barroquinha
(região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,6
Chuva Muito Fraca
2,6 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 15,0
Chuva Moderada
15,0 ≤ P < 27,0
Chuva Forte
27,0 ≤ P < 61,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 61,4

Tabela 21- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Jijoca de
Jericoacoara (região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 15,0
Chuva Moderada
15,0 ≤ P < 28,0
Chuva Forte
28,0 ≤ P < 64,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 64,2

Tabela 22- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Miraima
(região Litoral Norte).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 5,5
Chuva Fraca
5,5 ≤ P < 10,5
Chuva Moderada
10,5 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 47,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 47,0
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APÊNDICE D

Classificação da Intensidade da Chuva Acumulada em 24 horas, para os postos
Pluviométricos da Região da Ibiapaba.
Tabela 1- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Cariré (região da
Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P <10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 21,0
Chuva Forte
21,0 ≤ P < 54,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 54,2

Tabela 2- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Carnaubal
(região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 4,6
Chuva Fraca
4,6 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 19,0
Chuva Forte
19,0 ≤ P < 44,9
Chuva Muito Forte
P ≥ 44,9

Tabela 3- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Coreaú (região
da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,2
Chuva Fraca
5,2 ≤ P < 11,5
Chuva Moderada
11,5 ≤ P < 23,0
Chuva Forte
23,0 ≤ P < 49,5
Chuva Muito Forte
P ≥ 49,5

Tabela 4- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Forquilha (região
da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,3
Chuva Muito Fraca
2,3 ≤ P < 6,5
Chuva Fraca
6,5 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 22,9
Chuva Forte
22,9 ≤ P < 49,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 49,0
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Tabela 5- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Frecheirinha
(região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,0
Chuva Fraca
4,0 ≤ P < 8,3
Chuva Moderada
8,3 ≤ P < 18,0
Chuva Forte
18,0 ≤ P < 44,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 44,0

Tabela 6- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Groairas (região
da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 7,0
Chuva Fraca
7,0 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 55,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 55,0

Tabela 7- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Guaraciaba do
Norte (região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 51,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 51,0

Tabela 8- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Hidrolândia
(região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 52,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 52,0

Tabela 9- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Ibiapina (região
da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 7,0
Chuva Fraca
7,0 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 26,0
Chuva Forte
26,0 ≤ P < 56,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 56,2
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Tabela 10- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Mucambo
(região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,0
Chuva Fraca
4,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 45,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 45,0

Tabela 11- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Nova Russas
(região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,7
Chuva Fraca
6,7 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 24,8
Chuva Forte
24,8 ≤ P < 54,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 54,3

Tabela 12- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Pacujá (região
da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,3
Chuva Fraca
6,3 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 54,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 54,0

Tabela 13- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Poranga (região
da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,0
Chuva Fraca
4,0 ≤ P < 7,5
Chuva Moderada
7,5 ≤ P < 16,0
Chuva Forte
16,0 ≤ P < 43,7
Chuva Muito Forte
P ≥ 43,7

Tabela 14- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Reriutaba
(região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 4,8
Chuva Fraca
4,8 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 45,7
Chuva Muito Forte
P ≥ 45,7
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Tabela 15- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Tiangua (região
da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 5,4
Chuva Fraca
5,4 ≤ P <11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 21,0
Chuva Forte
21,0 ≤ P < 50,9
Chuva Muito Forte
P ≥ 50,9

Tabela 16- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Ubajara (região
da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 54,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 54,0

Tabela 17- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Varjota (região
da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,9
Chuva Muito Fraca
3,9 ≤ P < 7,0
Chuva Fraca
7,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 21,0
Chuva Forte
21,0 ≤ P < 55,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 55,0

Tabela 18- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Viçosa do
Ceará (região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 5,5
Chuva Fraca
5,5 ≤ P < 11,6
Chuva Moderada
11,6 ≤ P < 22,4
Chuva Forte
22,4 ≤ P < 49,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 49,6

Tabela 19- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Pires Ferreira
(região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 7,9
Chuva Fraca
7,9 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 24,4
Chuva Forte
24,4 ≤ P < 56,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 56,0
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Tabela 20- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Graça (região
da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 22,5
Chuva Forte
22,5 ≤ P < 53,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 53,0

Tabela 21- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Ipaporanga
(região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 5,0
Chuva Muito Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Fraca
10,0 ≤ P < 17,0
Chuva Moderada
17,0 ≤ P < 27,8
Chuva Forte
27,8 ≤ P < 64,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 64,6

Tabela 22- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Croata (região
da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,8
Chuva Fraca
4,8 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 18,0
Chuva Forte
18,0 ≤ P < 53,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 53,2

Tabela 23- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Ararenda
(região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 7,7
Chuva Fraca
7,7 ≤ P < 15,6
Chuva Moderada
15,6 ≤ P < 28,0
Chuva Forte
28,0 ≤ P < 56,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 56,3

Tabela 24- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Sebastião de
Abreu (Pentecoste) (região da Ibiapaba).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 5,1
Chuva Fraca
5,1 ≤ P < 9,4
Chuva Moderada
9,4 ≤ P < 17,0
Chuva Forte
17,0 ≤ P < 39,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 39,3

268

APÊNDICE E

Classificação da Intensidade da Chuva Acumulada em 24 horas, para os postos
Pluviométricos da Região Jaguaribana.
Tabela 1- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Alto Santo
(região Jaguaribana).
Classificação
Dia Seco
Chuva Muito Fraca
Chuva Fraca
Chuva Moderada
Chuva Forte
Chuva Muito Forte

Intensidade (mm)
P < 2,2
2,2 ≤ P < 4,7
4,7 ≤ P < 9,8
9,8 ≤ P < 19,4
19,4 ≤ P < 48,0
P ≥ 48,0

Tabela 2- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Aracati (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,4
Chuva Moderada
10,4 ≤ P < 22,5
Chuva Forte
22,5 ≤ P < 54,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 54,2

Tabela 3- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Icapuí (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 24,0
Chuva Forte
24,0 ≤ P < 59,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 59,6

Tabela 4- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Icó (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,8
Chuva Muito Fraca
2,8 ≤ P < 6,5
Chuva Fraca
6,5 ≤ P < 12,8
Chuva Moderada
12,8 ≤ P < 24,0
Chuva Forte
24,0 ≤ P < 58,8
Chuva Muito Forte
P ≥ 58,8
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Tabela 5- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Iracema (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,0
Chuva Fraca
4,0 ≤ P < 8,8
Chuva Moderada
8,8 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 48,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,0

Tabela 6- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Itaiçaba (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 5,6
Chuva Fraca
5,6 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 22,0
Chuva Forte
22,0 ≤ P < 58,5
Chuva Muito Forte
P ≥ 58,5

Tabela 6- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Itaiçaba (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 5,6
Chuva Fraca
5,6 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 22,0
Chuva Forte
22,0 ≤ P < 58,5
Chuva Muito Forte
P ≥ 58,5

Tabela 7- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Jaguaretama
(região Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,6
Chuva Muito Fraca
2,6 ≤ P < 5,9
Chuva Fraca
5,9 ≤ P < 12,2
Chuva Moderada
12,2 ≤ P < 23,5
Chuva Forte
23,5 ≤ P < 57,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 57,2

Tabela 8- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Jaguaribara
(região Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,2
Chuva Muito Fraca
3,2 ≤ P < 7,4
Chuva Fraca
7,4 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 50,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 50,6
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Tabela 9- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Jaguaribe (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,3
Chuva Fraca
4,3 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 18,2
Chuva Forte
18,2 ≤ P < 46,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 46,0

Tabela 10- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Jaguaruana
(região Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,8
Chuva Moderada
10,8 ≤ P < 21,6
Chuva Forte
21,6 ≤ P < 49,7
Chuva Muito Forte
P ≥ 49,7

Tabela 11- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Limoeiro do
Norte (região Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 4,5
Chuva Fraca
4,5 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 18,2
Chuva Forte
18,2 ≤ P < 44,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 44,2

Tabela 12- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Morada Nova
(região Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 5,2
Chuva Fraca
5,2 ≤ P < 10,6
Chuva Moderada
10,6 ≤ P < 20,4
Chuva Forte
20,4 ≤ P < 44,9
Chuva Muito Forte
P ≥ 44,9

Tabela 13- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Orós (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 5,2
Chuva Fraca
5,2 ≤ P < 10,6
Chuva Moderada
10,6 ≤ P < 20,7
Chuva Forte
20,7 ≤ P < 52,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 52,1
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Tabela 14- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Palhano (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,6
Chuva Fraca
6,6 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 44,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 44,2

Tabela 15- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Pereiro (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,7
Chuva Muito Fraca
2,7 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P <12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 24,0
Chuva Forte
24,0 ≤ P < 58,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 58,6

Tabela 16- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Quixerê (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,6
Chuva Muito Fraca
2,6 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 20,6
Chuva Forte
20,6 ≤ P < 45,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 45,0

Tabela 17- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Russas (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,6
Chuva Muito Fraca
2,6 ≤ P < 5,2
Chuva Fraca
5,2 ≤ P < 9,4
Chuva Moderada
9,4 ≤ P < 19,0
Chuva Forte
19,0 ≤ P < 45,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 45,0

Tabela 18- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de São João do
Jaguaribe (região Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 9,0
Chuva Fraca
9,0 ≤ P < 16,0
Chuva Moderada
16,0 ≤ P < 30,0
Chuva Forte
30,0 ≤ P < 60,7
Chuva Muito Forte
P ≥ 60,7
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Tabela 19- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Tabuleiro do
Norte (região Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,4
Chuva Fraca
4,4 ≤ P < 8,4
Chuva Moderada
8,4 ≤ P < 19,0
Chuva Forte
19,0 ≤ P < 45,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 45,2

Tabela 20- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Fortim (região
Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 10,0
Chuva Fraca
10,0 ≤ P < 18,6
Chuva Moderada
18,6 ≤ P < 36,0
Chuva Forte
36,0 ≤ P < 76,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 76,2

Tabela 21- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Potiretama
(região Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 7,0
Chuva Fraca
7,0 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 58,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 58,1

Tabela 22- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Ibicuitinga
(região Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,5
Chuva Fraca
6,5 ≤ P < 12,2
Chuva Moderada
12,2 ≤ P < 22,0
Chuva Forte
22,0 ≤ P < 52,5
Chuva Muito Forte
P ≥ 52,5

Tabela 23- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Banabuiú
(região Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 18,2
Chuva Forte
18,2 ≤ P < 47,7
Chuva Muito Forte
P ≥ 47,7
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Tabela 24- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Erere
(Pentecoste) (região Jaguaribana).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 55,9
Chuva Muito Forte
P ≥ 55,9
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APÊNDICE F

Classificação da Intensidade da Chuva Acumulada em 24 horas, para os postos
Pluviométricos da Região do Cariri.

Tabela 1- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Abaiara (região
do Cariri).
Classificação
Dia Seco
Chuva Muito Fraca
Chuva Fraca
Chuva Moderada
Chuva Forte
Chuva Muito Forte

Intensidade (mm)
P < 2,0
2,0 ≤ P < 6,0
6,0 ≤ P < 14,0
14,0 ≤ P < 29,0
29,0 ≤ P < 66,0
P ≥ 66,0

Tabela 2- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Altaneira (região
do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,5
Chuva Muito Fraca
3,5 ≤ P < 11,6
Chuva Fraca
11,6 ≤ P < 21,8
Chuva Moderada
21,8 ≤ P < 33,0
Chuva Forte
33,0 ≤ P < 63,9
Chuva Muito Forte
P ≥ 63,9

Tabela 3- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Aurora (região
do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 4,6
Chuva Fraca
4,6 ≤ P < 9,6
Chuva Moderada
9,6 ≤ P < 21,0
Chuva Forte
21,0 ≤ P < 48,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,2

Tabela 4- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Baixio (região do
Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 24,0
Chuva Forte
24,0 ≤ P < 58,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 58,0
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Tabela 5- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Barbalha (região
do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 5,5
Chuva Fraca
5,5 ≤ P < 11,2
Chuva Moderada
11,2 ≤ P < 24,5
Chuva Forte
24,5 ≤ P < 63,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 63,4

Tabela 6- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Barro (região do
Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,2
Chuva Muito Fraca
3,2 ≤ P < 7,2
Chuva Fraca
7,2 ≤ P < 15,6
Chuva Moderada
15,6 ≤ P < 28,0
Chuva Forte
28,0 ≤ P < 62,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 62,2

Tabela 7- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Brejo Santo
(região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,3
Chuva Muito Fraca
2,3 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 23,0
Chuva Forte
23,0 ≤ P < 56,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 56,6

Tabela 8- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Caririaçu (região
do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 23,0
Chuva Forte
23,0 ≤ P < 52,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 52,0

Tabela 9- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Carius (região do
Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 16,0
Chuva Moderada
16,0 ≤ P < 32,0
Chuva Forte
32,0 ≤ P < 66,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 66,0
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Tabela 10- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Cedro (região
do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 5,8
Chuva Fraca
5,8 ≤ P < 12,6
Chuva Moderada
12,6 ≤ P < 26,0
Chuva Forte
26,0 ≤ P < 56,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 56,6

Tabela 11- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Crato (região
do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 5,8
Chuva Fraca
5,8 ≤ P < 12,4
Chuva Moderada
12,4 ≤ P < 26,0
Chuva Forte
26,0 ≤ P < 65,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 65,1

Tabela 12- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Farias Brito
(região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 5,4
Chuva Fraca
5,4 ≤ P < 10,6
Chuva Moderada
10,6 ≤ P < 24,2
Chuva Forte
24,2 ≤ P < 55,9
Chuva Muito Forte
P ≥ 55,9

Tabela 13- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Granjeiro
(região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 10,0
Chuva Fraca
10,0 ≤ P < 18,2
Chuva Moderada
18,2 ≤ P < 35,0
Chuva Forte
35,0 ≤ P < 79,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 79,2

Tabela 14- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Ipaumirim
(região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 21,2
Chuva Forte
21,2 ≤ P < 52,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 52,0
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Tabela 15- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Jardim (região
do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 7,5
Chuva Fraca
7,5 ≤ P <14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 28,0
Chuva Forte
28,0 ≤ P < 63,9
Chuva Muito Forte
P ≥ 63,9

Tabela 16- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Jati (região do
Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P <15,0
Chuva Moderada
15,0 ≤ P < 26,0
Chuva Forte
26,0 ≤ P < 51,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 51,0

Tabela 17- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Juazeiro do
Norte (região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 8,8
Chuva Fraca
8,8 ≤ P < 16,0
Chuva Moderada
16,0 ≤ P < 32,0
Chuva Forte
32,0 ≤ P < 66,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 66,1

Tabela 18- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Jucas (região do
Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 16,0
Chuva Moderada
16,0 ≤ P < 30,0
Chuva Forte
30,0 ≤ P < 59,5
Chuva Muito Forte
P ≥ 59,5

Tabela 19- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Lavras da
Mangabeira (região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 9,9
Chuva Moderada
9,9 ≤ P < 20,2
Chuva Forte
20,2 ≤ P < 51,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 51,6
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Tabela 20- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Mauriti (região
do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,4
Chuva Moderada
12,4 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 61,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 61,0

Tabela 21- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Milagres
(região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 4,7
Chuva Fraca
4,7 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 22,0
Chuva Forte
22,0 ≤ P < 57,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 57,6

Tabela 22- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Missão Velha
(região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,3
Chuva Moderada
12,3 ≤ P < 27,0
Chuva Forte
27,0 ≤ P < 67,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 67,0

Tabela 23- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Nova Olinda
(região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 7,0
Chuva Fraca
7,0 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 61,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 61,1

Tabela 24- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Penaforte
(região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 6,5
Chuva Fraca
6,5 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 59,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 59,4
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Tabela 25- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Porteiras
(região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 21,4
Chuva Forte
21,4 ≤ P < 53,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 53,6

Tabela 26- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Santana do
Cariri (região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 23,1
Chuva Forte
23,1 ≤ P < 56,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 56,0

Tabela 27- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Umari (região
do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 26,0
Chuva Forte
26,0 ≤ P < 53,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 53,0

Tabela 28- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Várzea Alegre
(região do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,8
Chuva Muito Fraca
2,8 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 11,8
Chuva Moderada
11,8 ≤ P < 23,2
Chuva Forte
23,2 ≤ P < 57,8
Chuva Muito Forte
P ≥ 57,8
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APÊNDICE G

Classificação da Intensidade da Chuva Acumulada em 24 horas, para os postos
Pluviométricos da Região do Litoral do Pecém.
Tabela 1- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Apuiares (região
do Litoral do Pecém).
Classificação
Dia Seco
Chuva Muito Fraca
Chuva Fraca
Chuva Moderada
Chuva Forte
Chuva Muito Forte

Intensidade (mm)
P < 2,2
2,2 ≤ P < 5,2
5,2 ≤ P < 11,0
11,0 ≤ P < 19,7
19,7 ≤ P < 44,0
P ≥ 44,0

Tabela 2- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de General Sampaio
(região do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 5,9
Chuva Fraca
5,9 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 19,3
Chuva Forte
19,3 ≤ P < 38,7
Chuva Muito Forte
P ≥ 38,7

Tabela 3- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Irauçuba (região
do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,5
Chuva Fraca
4,5 ≤ P < 8,8
Chuva Moderada
8,8 ≤ P < 16,5
Chuva Forte
16,5 ≤ P < 42,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 42,3

Tabela 4- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Itapajé (região
do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,3
Chuva Fraca
4,3 ≤ P < 8,2
Chuva Moderada
8,2 ≤ P < 15,0
Chuva Forte
15,0 ≤ P < 33,8
Chuva Muito Forte
P ≥ 33,8
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Tabela 5- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Itapipoca (região
do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 4,8
Chuva Fraca
4,8 ≤ P < 9,4
Chuva Moderada
9,4 ≤ P < 18,0
Chuva Forte
18,0 ≤ P < 47,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 47,6

Tabela 6- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Paracuru (região
do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,6
Chuva Moderada
10,6 ≤ P < 22,0
Chuva Forte
22,0 ≤ P < 52,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 52,4

Tabela 7- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Paraipaba
(região do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,2
Chuva Fraca
5,2 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 23,0
Chuva Forte
23,0 ≤ P < 55,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 55,4

Tabela 8- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Paramoti (região
do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,8
Chuva Muito Fraca
2,8 ≤ P < 5,6
Chuva Fraca
5,6 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 17,9
Chuva Forte
17,9 ≤ P < 38,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 38,6

Tabela 9- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Pentecoste
(região do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 4,8
Chuva Fraca
4,8 ≤ P < 9,9
Chuva Moderada
9,9 ≤ P < 19,0
Chuva Forte
19,0 ≤ P < 42,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 42,4
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Tabela 10- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de São Gonçalo do
Amarante (região do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 7,2
Chuva Fraca
7,2 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 21,0
Chuva Forte
21,0 ≤ P < 46,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 46,3

Tabela 11- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de São Luiz do
Curu (região do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 7,0
Chuva Fraca
7,0 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 22,0
Chuva Forte
22,0 ≤ P < 47,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 47,0

Tabela 12- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Trairi (região
do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 63,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 63,0

Tabela 13- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Umirim (região
do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,7
Chuva Muito Fraca
2,7 ≤ P < 5,8
Chuva Fraca
5,8 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 21,4
Chuva Forte
21,4 ≤ P < 46,5
Chuva Muito Forte
P ≥ 46,5

Tabela 14- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Uruburetama
(região do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 7,5
Chuva Fraca
7,5 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 24,0
Chuva Forte
24,0 ≤ P < 50,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 50,0
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Tabela 15- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Tejuçuoca
(região do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P <10,5
Chuva Moderada
10,5 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 47,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 47,0

Tabela 16- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Tururu (região
do Litoral do Pecém).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,6
Chuva Fraca
6,6 ≤ P <12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 23,0
Chuva Forte
23,0 ≤ P < 48,2
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,2
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APÊNDICE H

Classificação da Intensidade da Chuva Acumulada em 24 horas, para os postos
Pluviométricos da Região do Sertão Central/Inhamuns.
Tabela 1- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Acopiara (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,5
Chuva Fraca
6,5 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 23,0
Chuva Forte
23,0 ≤ P < 55,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 55,0

Tabela 2- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Aiuaba (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,3
Chuva Muito Fraca
2,3 ≤ P < 4,8
Chuva Fraca
4,8 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 21,0
Chuva Forte
21,0 ≤ P < 50,7
Chuva Muito Forte
P ≥ 50,7

Tabela 3- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Antonina do
Norte (região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 43,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 43,6

Tabela 4- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Araripe (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 6,2
Chuva Fraca
6,2 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 22,6
Chuva Forte
22,6 ≤ P < 51,5
Chuva Muito Forte
P ≥ 51,5
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Tabela 5- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Arneiroz (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 5,4
Chuva Fraca
5,4 ≤ P < 11,4
Chuva Moderada
11,4 ≤ P < 22,0
Chuva Forte
22,0 ≤ P < 58,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 58,1

Tabela 6- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Assaré (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 5,8
Chuva Fraca
5,8 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 19,0
Chuva Forte
19,0 ≤ P < 43,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 43,1

Tabela 7- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Boa Viagem
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,8
Chuva Moderada
10,8 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 47,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 47,0

Tabela 8- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Campos Sales
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 4,6
Chuva Fraca
4,6 ≤ P < 10,7
Chuva Moderada
10,7 ≤ P < 20,4
Chuva Forte
20,4 ≤ P < 47,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 47,4

Tabela 9- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Canindé (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,3
Chuva Muito Fraca
2,3 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,4
Chuva Moderada
10,4 ≤ P < 19,1
Chuva Forte
19,1 ≤ P < 40,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 40,0
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Tabela 10- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Caridade
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 11,2
Chuva Moderada
11,2 ≤ P < 20,0
Chuva Forte
20,0 ≤ P < 44,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 44,0

Tabela 11- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Catarina (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 5,5
Chuva Fraca
5,5 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 18,0
Chuva Forte
18,0 ≤ P < 43,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 43,3

Tabela 12- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Crateús (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,9
Chuva Muito Fraca
2,9 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 24,0
Chuva Forte
24,0 ≤ P < 56,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 56,3

Tabela 13- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Iguatú (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 22,5
Chuva Forte
22,5 ≤ P < 52,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 52,6

Tabela 14- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Independência
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 19,0
Chuva Forte
19,0 ≤ P < 53,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 53,0
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Tabela 15- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Itatira (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,8
Chuva Muito Fraca
3,8 ≤ P < 8,3
Chuva Fraca
8,3 ≤ P <14,1
Chuva Moderada
14,1 ≤ P < 26,0
Chuva Forte
26,0 ≤ P < 48,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,1

Tabela 16- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Mombaça
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P <12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 25,5
Chuva Forte
25,5 ≤ P < 53,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 53,0

Tabela 17- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Monsenhor
Tabosa (região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 3,8
Chuva Fraca
3,8 ≤ P < 7,8
Chuva Moderada
7,8 ≤ P < 15,4
Chuva Forte
15,4 ≤ P < 44,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 44,0

Tabela 18- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Novo Oriente
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,3
Chuva Muito Fraca
3,3 ≤ P < 7,5
Chuva Fraca
7,5 ≤ P < 13,6
Chuva Moderada
13,6 ≤ P < 25,6
Chuva Forte
25,6 ≤ P < 58,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 58,0

Tabela 19- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Parambu
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 5,5
Chuva Fraca
5,5 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 26,0
Chuva Forte
26,0 ≤ P < 57,3
Chuva Muito Forte
P ≥ 57,3
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Tabela 20- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Pedra Branca
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,8
Chuva Moderada
10,8 ≤ P < 21,0
Chuva Forte
21,0 ≤ P < 47,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 47,0

Tabela 21- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Piquet Carneiro
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 7,0
Chuva Fraca
7,0 ≤ P < 12,3
Chuva Moderada
12,3 ≤ P < 28,0
Chuva Forte
28,0 ≤ P < 61,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 61,0

Tabela 22- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Potengi (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,6
Chuva Muito Fraca
2,6 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 22,0
Chuva Forte
22,0 ≤ P < 48,8
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,8

Tabela 23- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Quixadá (região
do Cariri).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 9,4
Chuva Moderada
9,4 ≤ P < 17,6
Chuva Forte
17,6 ≤ P < 45,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 45,0

Tabela 24- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Quixelô (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,5
Chuva Muito Fraca
3,5 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 26,0
Chuva Forte
26,0 ≤ P < 59,1
Chuva Muito Forte
P ≥ 59,1
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Tabela 25- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Quixeramobim
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 4,6
Chuva Fraca
4,6 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 17,0
Chuva Forte
17,0 ≤ P < 42,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 42,6

Tabela 26- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Saboeiro
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 19,0
Chuva Forte
19,0 ≤ P < 47,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 47,6

Tabela 27- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Santa Quitéria
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,1
Chuva Muito Fraca
3,1 ≤ P < 7,2
Chuva Fraca
7,2 ≤ P < 15,1
Chuva Moderada
15,1 ≤ P < 28,2
Chuva Forte
28,2 ≤ P < 55,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 55,0

Tabela 28- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Senador
Pompeu (região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,5
Chuva Muito Fraca
2,5 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 20,8
Chuva Forte
20,8 ≤ P < 50,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 50,0

Tabela 29- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Solonópole
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,0
Chuva Muito Fraca
2,0 ≤ P < 4,8
Chuva Fraca
4,8 ≤ P < 10,0
Chuva Moderada
10,0 ≤ P < 21,0
Chuva Forte
21,0 ≤ P < 56,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 56,4
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Tabela 30- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Tamboril
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 4,9
Chuva Fraca
4,9 ≤ P < 9,4
Chuva Moderada
9,4 ≤ P < 19,8
Chuva Forte
19,8 ≤ P < 45,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 45,4

Tabela 31- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Tauá (região do
Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 4,4
Chuva Fraca
4,4 ≤ P < 9,5
Chuva Moderada
9,5 ≤ P < 19,2
Chuva Forte
19,2 ≤ P < 42,7
Chuva Muito Forte
P ≥ 42,7

Tabela 32- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Madalena
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 6,4
Chuva Fraca
6,4 ≤ P < 11,0
Chuva Moderada
11,0 ≤ P < 23,3
Chuva Forte
23,3 ≤ P < 48,6
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,6

Tabela 33- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Catunda (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 7,0
Chuva Fraca
7,0 ≤ P < 13,0
Chuva Moderada
13,0 ≤ P < 24,0
Chuva Forte
24,0 ≤ P < 57,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 57,0

Tabela 34- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Salitre (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 3,0
Chuva Muito Fraca
3,0 ≤ P < 7,0
Chuva Fraca
7,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 23,0
Chuva Forte
23,0 ≤ P < 55,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 55,0
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Tabela 35- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Dep. Irapuan
Pinheiro (região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 4,0
Chuva Muito Fraca
4,0 ≤ P < 8,0
Chuva Fraca
8,0 ≤ P < 13,4
Chuva Moderada
13,4 ≤ P < 25,0
Chuva Forte
25,0 ≤ P < 58,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 58,0

Tabela 36- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Quiterianópolis
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 5,0
Chuva Muito Fraca
5,0 ≤ P < 10,0
Chuva Fraca
10,0 ≤ P < 15,0
Chuva Moderada
15,0 ≤ P < 30,0
Chuva Forte
30,0 ≤ P < 56,8
Chuva Muito Forte
P ≥ 56,8

Tabela 37- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Tarrafas (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,4
Chuva Muito Fraca
2,4 ≤ P < 6,9
Chuva Fraca
6,9 ≤ P < 14,0
Chuva Moderada
14,0 ≤ P < 27,0
Chuva Forte
27,0 ≤ P < 69,8
Chuva Muito Forte
P ≥ 69,8

Tabela 38- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Ibaretama
(região do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,3
Chuva Muito Fraca
2,3 ≤ P < 6,0
Chuva Fraca
6,0 ≤ P < 12,0
Chuva Moderada
12,0 ≤ P < 23,0
Chuva Forte
23,0 ≤ P < 48,4
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,4

Tabela 39- Classificação da intensidade da chuva acumulada em 24 horas para o posto de Choró (região
do Sertão Central/ Inhamuns).
Classificação
Intensidade (mm)
Dia Seco
P < 2,2
Chuva Muito Fraca
2,2 ≤ P < 5,0
Chuva Fraca
5,0 ≤ P < 9,0
Chuva Moderada
9,0 ≤ P < 18,0
Chuva Forte
18,0 ≤ P < 48,0
Chuva Muito Forte
P ≥ 48,0

