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RESUMO --- Dentro do contexto de variabilidade da precipitação na Amazônia esta pesquisa 
buscou fazer uma distribuição espacial das chuvas no nordeste do estado do Pará (NEPA) e analisar 
de que forma a região é afetada pelos oceanos Pacífico e Atlântico Tropicais através do estudo de 
caso do verão austral de 1998 e 1999, utilizando os cenários favorável (FAV-1999) e desfavorável 
(DESFAV-1998) a precipitação no leste da Amazônia, propostos por Souza et al. (2005). Os 
resultados mostraram que os meses de maior precipitação no NEPA são os meses de março e abril 
com precipitações chegando a valores próximos de 700 mm e que os meses de menor precipitação 
foram setembro e outubro com grande parte da região registrando precipitações médias entre 0 e 50 
mm. A análise dos impactos do FAV/99 e DESFAV/98 no NEPA mostraram que o mês de janeiro 
em ambos os cenários teve um comportamento diferenciado do proposto por Souza et al (2005), 
dezembro e fevereiro foram os meses que sofreram a influência. 

ABSTRACT --- Inside of the context of the precipitation variability in Amazonian this research 
searched make a space distribution of the rains in northeastern Pará state (NEPA) and to analyze of 
how this region is affected by the Tropical Pacific and Atlantic oceans through a case study of the 
austral summer of 1998 and 1999, using the favorable (FAV-1999) and unfavorable (DESFAV-
1998) scenarios to precipitation in the eastern Amazonian, considered by Souza et al. (2005). The 
results had shown that the bigger months precipitation in the NEPA are March and April months 
whose precipitations arriving to values about 700 mm and that the lesser months precipitation had 
been September and October, the most region registering mean precipitations between 0 and 50 
mm. The impacts analysis of FAV/99 and DESFAV/98 in the NEPA had shown that the month of 
January in the both scenarios had a differentiated behavior that considered by Souza et al. (2005), 
December and February had been the months had suffered the influence. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A precipitação é um dos elementos climáticos mais importantes a ser analisado na região 

tropical, pois induz as características e o comportamento de outras variáveis, tais como temperatura 

(Santos et al., 2006a), umidade relativa, etc. Os principais sistemas que definem o comportamento 

médio espacial e temporal das chuvas no leste da Amazônia são: Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) (Uvo, 1989; Rocha, 2001, Santos et al., 2006b) e Linhas de Instabilidades (LI) 

(Cohen, 1989; Cohen et al., 1995), que provocam fortes chuvas no verão e outono. Nas outras 

estações a região passa por um período de estiagem devido a ZCIT ter migrado para o Hemisfério 

Norte (Horel et al., 1989), porém, no inverno, a precipitação nesta região permanece em torno de 

200 mm (Rocha, 2001), devido às LIs que se propagam continente a dentro (LIPs) estarem na época 

de maior freqüência (abril a agosto) (Cohen, 1989). Portanto entende-se que tais sistemas modulam 

o comportamento médio da precipitação no nordeste paraense, o qual está inserido no leste da 

Amazônia. 

A variabilidade pluviométrica na Amazônia tem sido estudada constantemente e diversos 

trabalhos mostram que fenômenos como El Niño/La Niña (Kayano e Moura, 1986; Souza et al., 

2000) e Dipolo do Atlântico (Souza et al., 1998; Souza et al., 2004) alteram a distribuição média da 

precipitação em diversos setores da Amazônia. Entretanto, é de fundamental importância que seja 

analisada a influência de tais fenômenos nas diversas meso-regiões da Amazônia de forma mais 

acurada para que se tenha um melhor entendimento pontual da influência dos fenômenos acima 

citados. 

Portanto, este trabalho buscou fazer uma distribuição espacial média da precipitação na região 

nordeste do estado do Pará na escala mensal, assim como analisar a influência dos fenômenos El 

Nino/La Nina e Dipolo do Atlântico através de um estudo de caso. 

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para alcançar os objetivos propostos, foram utilizados dados de precipitação de 49 estações 

pluviométricas obtidas do Banco de Dados Hidrometeorológicos (Hidro) da Agência Nacional de 

Águas (ANA). Os dados pluviométricos são referentes às estações descritas na tabela 1 e 

localizadas na figura 1. 

Tabela 1 – Descrição das estações pluviométricas. 

ID CÓDIGO NOME MUNICÍPIO OPERADORA 

01 00047002 Salinópolis Salinópolis CPRM 

02 00047003 Curuçá Curuça CPRM 
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03 00047004 Primavera Primavera CPRM 

04 00047005 Marudá Marapanim CPRM 

05 00047006 São João de Pirabas São João de Pirabas CPRM 

06 00047007 Magalhães Barata Magalhães Barata CPRM 

07 00048006 Vigia Vigia CPRM 

08 00145006 Cândido Mendes Cândido Mendes CPRM 

09 00146005 Tararuá - Ponte Viseu CPRM 

10 00140608 Auto Bonito Viseu CPRM 

11 00140609 Viseu Viseu CPRM 

12 00146010 Emborai Augusto Corrêa CPRM 

13 00147002 Capanema Capanema CPRM 

14 00147007 Castanhal Castanhal CPRM 

15 00147008 São Domingos do Capim São Domingos do Capim CPRM 

16 00147010 Igarapé-Açu Igarapé-Açu CPRM 

17 00147011 Colônia Santo Antônio Irituia CPRM 

18 00147016 Ourém Ourém CPRM 

19 00147017 Terra Alta Curuçá CPRM 

20 00147019 Nova Timboteua Nova Timboteua CPRM 

21 00148003 Santa Isabel do Pará Santa Isabel do Pará CPRM 

22 00148011 Vila do Conde Barcarena CPRM 

23 00245001 Alto Turi Monção CPRM 

24 00245003 Maracacumé Cândido Mendes CPRM 

25 00247000 Badajós São Domingos do Capim CPRM 

26 00247003 Fazenda Jauará Aurora do Pará CPRM 

27 00247004 Fazenda São Raimundo Ipixuna do Pará CPRM 

28 00247005 Cafezal Paragominas CPRM 

29 00247006 Pa-256 / Rio Capim Paragominas CPRM 

30 00247008 Acampamento Mendes Junior São Domingos do Capim CPRM 

31 00248001 Fazenda Urucuré Acará CPRM 

32 00248003 Tomé-Açu Tomé-Açu CPRM 

33 00248006 Pa-256 / Rio Acará-Mirim Tomé-Açu CPRM 

34 00249002 Vila Elim Moju CPRM 

35 00249004 Vila do Carmo Mocajuba CPRM 

36 00345006 Pindaré-Mirim Pindaré-Mirim CPRM 

37 00347000 Paragominas Paragominas CPRM 

38 00347001 Gurupizinho Paragominas CPRM 

39 00347002 Fazenda Planalto Paragominas CPRM 

40 00348001 Fazenda Maringa São Domingos do Capim CPRM 

41 00348002 Tailândia Tailândia CPRM 

42 00349001 Cachoeira Tracambeua Moju CPRM 

43 00349002 Goianésia Tucurui CPRM 
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44 00446000 Ponte Br-222 Santa Luzia CPRM 

45 00446001 Fazenda Pedreiras Santa Luzia CPRM 

46 00446002 Vale do Pindaré Santa Luzia CPRM 

47 00447001 Km Zero / Pa-70 Dom Eliseu CPRM 

48 00447002 Reta Km-32 Imperatriz CPRM 

49 00447003 Ligação do Pará Dom Eliseu CPRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização das estações pluviométricas utilizadas no estudo. 

 

A interpolação dos dados de precipitação foi feita no software ArcView 3.3 utilizando o 

método Inverse Distance Weighted (IDW) que baseia-se no inverso do quadrado da distância. As 

estações pluviométricas utilizadas possuem séries históricas com mais de 20 anos de dados diários, 

dos quais foram calculadas as médias mensais. 

Para analisar a influência dos fenômenos El Nino/La Nina e Dipolo do Atlântico Tropical 

baseou-se na definição de cenários favoráveis (FAV) e desfavoráveis (DESFAV) segundo Souza et 

al. (2005). Souza et al. (2005) definem um cenário favorável (desfavorável) à precipitação no Leste 

da Amazônia quando ocorrem simultaneamente episódios de La Nina (El Nino) no Pacífico e há no 

Atlântico Equatorial um gradiente de temperatura da superfície do mar (TSM) apontando para o 

Atlântico Equatorial Sul (Norte) denominado pelos autores como GrAtlaS (GrAtlaN). Assim, o 
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GrAtlaS (GrAtlaN) é gerado em decorrência do estabelecimento concomitante de TSM 

anomalamente negativa/positiva (positiva/negativa) nas bacias norte/sul do Atlântico tropical. 

A análise foi feita para o verão austral que compreende os meses de dezembro a fevereiro do 

ano definido como favorável/desfavorável. A Tabela 2 mostra os anos correspondentes às situações 

climáticas consideradas favoráveis e desfavoráveis ao regime chuvoso do Leste da Amazônia. 

 

Tabela 2 - Relação dos anos correspondentes aos cenários FAV e DESFAV 

Composições 
Condições Climáticas 
Atuando Simultaneamente 

Ano de Ocorrência 

Favorável 
(FAV) 

La Niña na bacia tropical do 
Oceano Pacífico e GrAtlaS na 
bacia intertropical do Oceano 
Atlântico 

1984, 1985, 1989 e 1999 

Desfavorável 
(DESFAV) 

El Niño na bacia tropical do 
Oceano Pacífico e GrAtlaN na 
bacia intertropical do Oceano 
Atlântico 

1983, 1987, 1992 e 1998 

Fonte: Souza et al. 2005. 
 

 

A influência dos cenários FAV e DESFAV no nordeste paraense foi analisada durante o verão 

austral dos anos de 1999 (FAV) e 1998 (DESFAV). 

Para melhor análise da influência dos cenários para os meses do verão austral de 1998 e 1999, 

os dados de precipitação foram normalizados pela equação (1): 

( )

( )
DP

PP
Z mi

i

−
= )(                (1) 

Onde: Z(i) – Parâmetro normalizado; P(i) – Parâmetro Total Anual; Pm – Parâmetro médio do 

período, DP – Desvio Padrão. 

As anomalias mensais, positiva (2) e negativa (3), foram definidas quando o valor observado 

excede o valor da média  +  o desvio padrão. Matematicamente, temos: 

( ) DPPPSeDPPPAP mm +〉⇒+−=         (2) 

( ) DPPPSePDPPAN mm −〈⇒−−=         (3) 

Onde: AP – Valores de Anomalia Positiva; AN – Valores de Anomalia Negativa; P – 

Precipitação em análise. 
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JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

3 – RESULTADOS 

3.1 - Distribuição espacial da precipitação média 
 

A variabilidade espacial e temporal da precipitação depende do posicionamento dos principais 

sistemas convectivos na Amazônia. As figuras 2, 3, 4 e 5 mostram o comportamento mensal da 

precipitação no nordeste do estado do Pará, onde observou-se um período chuvoso que vai de 

dezembro a junho e um menos chuvoso de julho a novembro. É importante destacar o mês de março 

como o mês mais chuvoso e o mês de outubro como o mês menos chuvoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Precipitação média nos meses de janeiro, fevereiro e março  

(escala com intervalos em mm). 
 

Rocha (2001) mostra que as regiões de maiores precipitações na Amazônia nos meses de 

março e abril são moduladas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT – área de ventos 

convergentes nos Hemisférios Norte e Sul, geralmente, localizada a 10 graus entre o norte e o sul do 

Equador). No nordeste paraense (NEPA) percebeu-se pela figura 2 que a ZCIT provoca um 

aumento de precipitação nos meses de janeiro, fevereiro e março no sentido litoral-continente. Em 

janeiro grande parte do NEPA registra precipitações em torno de 250 a 300 mm, no mês de 

fevereiro esse valor fica entre 300 e 400 mm, já em março a região com precipitação mínima fica 

em torno de 300 mm podendo atingir valores máximos no litoral com valores que chegam até 700 

mm. 

Observa-se pelas figuras 2 e 3 que os meses de março e abril são os de maiores índices 

pluviométricos associados principalmente a ZCIT a qual atinge sua posição mais austral no 

Atlântico equatorial sul entre os meses de março e abril (Hastenrath e Lamb, 1977; Waliser e 

Gautier, 1993) 
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JULHO AGOSTO SETEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Precipitação média nos meses de abril, maio e junho (escala com intervalos em mm). 
 

No mês de abril, pela figura 3 observa-se que a ZCIT, assim como as LIPs (Cohen, 1989) 

continuam provocando altos valores de precipitação em grande parte do NEPA com valores entre 

300 e 400 mm. Entretanto, ainda no mês de abril, nas estações de Ligação do Pará no município de 

Dom Eliseu e Gurupizinho (no município de Paragominas), a precipitação média está em torno de 

200 a 300 mm mostrando que há uma diminuição de chuvas no sudeste do NEPA. 

Os meses de maio e junho mostram que a região de máxima precipitação desloca-se para o 

Hemisfério Norte (HN), caracterizando o fim da atuação da ZCIT no NEPA e no leste da 

Amazônia. Os valores de precipitação em torno de 250 mm nesses meses estão relacionados 

principalmente às Linhas de Instabilidades (Cohen, 1989). 

No mês de junho a região sudeste do NEPA, onde estão os municípios de Dom Eliseu e 

Paragominas, registram baixas precipitações com no máximo 50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Precipitação média nos meses de julho, agosto e setembro. 

(escala com intervalos em mm). 
 

ABRIL MAIO JUNHO 
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Pela figura 4 percebe-se que a região com precipitação entre 0 e 50 mm que abrangia uma 

mínima extensão no sudeste (junho) tem um amento no mês de julho para todo o sul do NEPA e 

avança em direção ao litoral no mês de agosto, o qual registra o mesmo valor no extremo norte do 

NEPA nos municípios de Primavera e Salinópolis. Em setembro, em todo NEPA, a precipitação não 

passa dos 100 mm, exceto na região próxima ao município de Santa Isabel do Pará onde a 

precipitação chega em torno de 150 mm. 

Segundo Horel et al. (1989) essa diminuição de chuvas na Amazônia deve-se ao fato da 

região estar sobre o domínio do ramo descendente da célula de Hadley, principalmente nos meses 

de junho, julho e agosto, induzindo um período de seca bem característico. O resultado de Horel et 

al. (1989) é observado principalmente no mês de agosto no NEPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Precipitação média nos meses de outubro, novembro e dezembro. 

(escala com intervalos em mm). 
 

Pela figura 5 observa-se que durante o mês mais seco do NEPA (outubro) o intervalo 

dominante de precipitação é o de 0 a 50 mm, valores acima desse intervalo são devidos a sistemas 

convectivos locais. Segundo Rocha (2001) as precipitações que ocorrem durante os meses da 

primavera do HS na Amazônia estão associadas a aglomerados convectivos. 

No mês de novembro a precipitação em aproximadamente todo o NEPA fica entre 50 e 100 

mm mostrando um aumento de precipitação no sentido continente-litoral que é confirmado no mês 

de dezembro onde já há registros de precipitação em torno de 200 mm, principalmente nas regiões 

próximas ao município de Mocajuba. 

Esse padrão de distribuição de chuvas no NEPA durante os meses de novembro e dezembro 

possivelmente está associado a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS – Faixa 

de nebulosidade convectiva que se estende desde o sul da Amazônia em direção sudeste até o 

oceano Atlântico Subtropical) que segundo Quadro (1994) começa a atuar na Amazônia a partir do 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
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DEZEMBRO / 1997 JANEIRO / 1998 FEVEREIRO / 1998 

fim da primavera e inicio do verão. Porém essa investigação da atuação da ZCAS mais próximo ao 

equador e especificamente no NEPA ainda não foi feita em caráter climatológico, portanto nesse 

caso existe a possibilidade, mas não a certeza. 

 

3.2 - Estudo de caso: verão austral dos anos de 1998 e 1999. 
 

Dentro do verão austral do ano de 1998 (figura 6), o cenário desfavorável à precipitação no 

leste da Amazônia provocou anomalias negativas no NEPA nos meses de dezembro/97 e 

fevereiro/98. O mês de janeiro mostrou um comportamento não esperado, com precipitações dentro 

da média e em algumas regiões acima da média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Anomalias de precipitação nos meses do verão austral de 1998. 
 

No mês de dezembro (figura 6) a precipitação ficou abaixo da média em uma grande região 

que se estende do sudoeste ao noroeste do NEPA, assim como na região próxima ao município de 

Viseu, nas demais regiões a precipitação esteve dentro da média. Com anomalias positivas que 

chegaram a valores próximos a 2, o mês de janeiro mostrou um comportamento incomum dentro do 

cenário desfavorável principalmente na região central do NEPA. Percebe-se que o mês de fevereiro 

foi mais impactado pelo cenário desfavorável de 1998, chegando a ser observado anomalias de até 

(-3) nas regiões próximas aos municípios de Viseu e Augusto Corrêa. 
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Figura 7 – Anomalias de precipitação nos meses do verão austral de 1999. 
 

No Cenário favorável de 1999 (figura 7) os meses de dezembro e fevereiro registraram 

precipitação acima da média, enquanto que em janeiro em grande parte do NEPA a precipitação 

ficou abaixo da média. 

O mês de dezembro foi o mais impactado pelo cenário favorável registrando anomalias de 

precipitação que chegaram a 3, com chuvas acima da média em uma grande região orientada no 

sentido noroeste-sudeste. Diferente do esperado, assim como no DESFAV/1998, o mês de janeiro 

apresentou chuvas abaixo da média principalmente no nordeste do NEPA, próximo à região do 

município de Viseu, na região central a precipitação esteve dentro do normal e as anomalias 

positivas foram registradas em uma pequena região no sudoeste do NEPA. No mês de fevereiro na 

maior parte do NEPA a precipitação ficou dentro do normal e as anomalias positivas foram 

registradas na parte central e próximo ao município de Viseu no nordeste do NEPA. 

 

4 – CONCLUSÕES 

O estudo mostrou que os meses de maior precipitação no NEPA são os meses de março e abril 

com precipitações chegando a valores próximos de 700 mm confirmando o resultado de Souza et al. 

(2005) onde os autores mostram que o regime chuvoso principal das regiões LAM e NEB deflagra-

se durante o outono austral, sendo efetivamente modulado pela atividade da ZCIT sobre o Atlântico 

tropical. Os meses de menor precipitação foram setembro e outubro com grande parte da região 

estudada registrando precipitações médias entre 0 e 50 mm. 

A análise dos impactos do DESFAV/98 e FAV/99 no NEPA mostraram que o mês de janeiro, 

em ambos os cenários, teve um comportamento diferenciado do proposto por Souza et al (2005). 

Porém é valido ressaltar que Souza et al. (2005) analisaram o impacto no Leste da Amazônia 

DEZEMBRO / 1998 JANEIRO / 1999 FEVEREIRO / 1999 
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através da média trimestral dos meses do verão austral e outono austral diferentemente do realizado 

nesta pesquisa. 

Fica evidente a necessidade da busca por estudos que respondam as questões que surgem em 

pesquisas desta natureza, para que se tenha um aprimoramento científico sobre os fenômenos 

meteorológicos que atuam não só na meso e grande escala, mas também na escala regional e local 

dentro das condições adversas impostas pelo comportamento anômalo dos Oceanos Pacífico e 

Atlântico Tropical. 

Finalmente, entende-se que é fundamental uma análise local do comportamento de uma 

variável primordial para o regime hidrológico local, áreas agrícolas, ecossistemas, etc, e que 

fundamentalmente define o clima de uma região. 
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