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 Resumo  -  Neste trabalho  considera-se uma avaliação preliminar sobre o papel da Zona 

de  Convergência Intertropical - ZCIT,  em função das suas posições latitudinais médias 

mensais alcançadas abaixo da linha do equador,  para explicar a  Chuva sobre as Bacias 

Hidrográficas do Estado do Ceará.   Apenas 6 (seis) das 11 (onze) bacias usualmente 

consideradas para o Ceará foram tratadas aqui.   Contudo,  cobrem uma fração expressiva 

da superfície total do Estado, bem como, áreas muito importantes sob os aspectos 

populacional e econômico.  De fato, os resultados revelam esse papel significativo do 

mecanismo de descida da ZCIT para latitudes mais próximas do território cearense,  no 

que concerne à instalação de chuvas regulares sobre suas bacias, não só para as que se 

situam nas proximidades do litoral como, ainda, aquelas mais interioranas ou cobrindo o 

extremo sul do Ceará.  

 

Abstract  -  In this work it is considered a preliminary evaluation on the role of the ITCZ 

- Intertropical Convergence Zone,  to explain the rain over the hydrological basins of the 

State of Ceará-Brazil,  in function of the latitudes which in average and monthly are 

reached, below the equator line.  In fact,  are treated just 6 (six) of all 11 (eleven) basins 

usually considered for the State of Ceará.  However, they cover an expressive fraction of 

its total surface, as well as, areas which are economically and populationally very 

important.  The results reveal such a significant role of that mechanism of  the ITCZ gone 

down for latitudes closer to the territory of Ceará, in what it concerns the installation of 

regular rains over their fluvial basins,  not only for those placed in the proximities of the 

coast as well those situated in the backlands or covering the south of  the state. 
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INTRODUÇÃO 

   A Rede Hidrográfica do Estado do Ceará comprende um total de 11 (onze) 

bacias, algumas delas constituindo de fato sub-bacias de bacias mais amplas, sem 

esquecer o caso peculiar da “Bacia Metropolitana”, correspondente à Região 

Metropolitana de Fortaleza, que na realidade é um conjunto de bacias de pequeno porte, 

assim reunidas tendo em vista a importância da região por elas coberta, não só em termos 

populacionais como econômicos mas, também, por comportar o “Complexo Pacoti-

Riachão-Gavião”,  o sistema de reservatórios destinado ao abastecimento de Fortaleza e 

de municípios vizinhos, a maior parte desses municípios  já conurbados à capital.  Este é 

um estudo de caráter preliminar, através do qual  examinamos o significado do 

posicionamento da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) e da sua descida abaixo da 

linha do equador durante o primeiro semestre de cada ano,  para a definição da “quadra 

chuvosa”  a qual, com respeito à maior parte do Ceará, identifica-se climatologicamente 

ao quadrimestre fevereiro-maio;  donde, ainda, o significado daquele  fenômeno para a 

recarga das suas reservas hídricas. 

Numa primeira etapa, que é tratada neste artigo, examina-se a relação entre a 

posição da ZCIT e a média da chuva sobre as bacias, no período 1964-1998.  Por outro 

lado,  o estudo limita-se ao caso de apenas 6 (seis) bacias pois, para as demais, o número 

de postos com dados pluviométricos consistidos ainda era muito pequeno.   

Numa etapa ulterior examinar-se-á a questão da recarga das reservas hídricas do 

Estado do Ceará, em especial no que concerne aos grandes açudes situadas nas suas 

várias bacias hidrográficas, em termos do acréscimo ou diminuição da água represada, 

devendo evidentemente ser considerado o balanço com respeito à perda de água pela 

“sangria” dos reservatórios, pela evaporação ou por infiltração, além da água cedida para 

abastecimento e fins agrícolas.  Decerto, face ao atual plano estadual  de interligação das 

bacias, tal balanço assumirá muito maior complexidade, em vista da transferências de 

água entre elas.  Assim,  para que esse trabalho mais ambicioso possa vir a efetivar-se,  é 

prevista a colaboração estreita com técnicos estaduais, da SRH-Secretaria de Recursos 

Hídricos e da FUNCEME-Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e,  

ainda,  da  COGERH-Companhia de Gestão de Recursos Hídricos.    

 

DADOS  E  METODOLOGIA 

 

    Bacias  e  Séries  Pluviométricas  

     As 6 (seis) bacias  consideradas no presente artigo constam da  Figura 1  da página 

seguinte,  a saber :   1. Bacia do Coreaú;  3.  Bacia do Acaraú;  6. Bacia Metropolitana;  

8.  Bacia do Banabuiú;  10.  Bacia do Alto Jaguaribe;  11.  Bacia do Salgado.   Por outro 

lado, na  Tabela 1,  estão indicados os postos pluviométricos utilizados para o cálculo 

das médias da chuva, em termos mensais, sobre as referidas bacias, juntamente com as 

localizações geográficas (latitude e longitude)  e altitude. dos postos    De fato,  na 

referida  Figura 1,  essas bacias correspondem às áreas em cor amarelo-pálido sobre uma 

carta do Estado do Ceará, donde por simples inspeção se depreende que a área total por 

elas coberta corresponde à maior parte da extensão geográfica estadual.   Para 
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informações sobre essas bacias remete-se a trabalhos técnicos, tais como :   Macedo 

(1981)  e  ESTADO DO CEARÁ / SRH – SOHIDRA--FUNCEME (1992). 

 

 

 

 

 

 
Foram utilizadas séries pluviométricas para o período desde 1964 ao presente, devidamente consistidas.  Elas 

são séries “híbridas”, obtidas a partir das que foram    extraidas dos bancos de dados da  SUDENE,  FUNCEME  
e DNAEE, perfazendo um total de 93 (noventa e três) postos. A tarefa de organização desse Banco de Dados, 

básico, deve-se ao primeiro autor, conforme  Xavier et al  (1998a, 1998b). 

 

Figura 1    Bacias Hidrográficas no Estado do  Ceará    (em amarelo pálido as utilizadas 

neste trabalho) 



 

 

Tornaram-se também necessários os dados mensais da componente meridional 

da “pseudo-tensão”  do Vento-TSV no Atlântico,  dados esses cedidos pelo Prof. Dr. 

Jacques Servain,  do IRD (antiga ORSTOM) – Centro da Bretanha.   Os dados para a 

“pseudo-tensão” do vento, em termos de suas componentes meridional e zonal,  cobrem 

uma extensa área sobre o Atlântico,  entre 30 N e 20 S,  e entre 60 W e 16 E ,  e 

ficaram disponíveis  para todo o período 1964-98  e, ainda,  para os primeiros meses de 

1999 (janeiro, fevereiro e março),  em pontos de grade de 2 em 2  graus.   

 

Metodologia 

 

Para cada uma das bacias, a chuva foi expressada em termos das médias 

aritméticas mensais, cok referência aos anos consecutivos do período 1964-1999.   

Considerou-se que esse procedimento seria aceitável  para um estudo preliminar, muito 

embora não estivesse assegurada, “a priori”, uma cobertura uniforme através dos postos 

pluviométricos disponíveis.  Então,  relativamente a cada bacia   

                

TABELA 1    ESTADO DO CEARÁ : BACIAS (ou SUB-BACIAS)  e os POSTOS 

PLUVIOMËTRICOS  utilizados neste trabalho 

 

BACIAS     

HIDROGRÁFICAS 

Municípios / Postos 

COORDENADAS   GEOGRÁFICAS    

Latitude ( s ) Longitude ( w ) 

Altitude do 

Posto(sede)   

(m) 

  

1. BACIA DO RIO COREAÚ 

     Camocim 

     Chaval 

     Granja 

     Martinópole 

     Tianguá 

     Uruoca 

     Viçosa do Ceará 

       

          2° 55’                          40° 50’ 

          3° 02’                          41° 51’ 

          3° 08’                          40° 50’ 

          3° 13’                          40° 41’ 

          3° 44’                          40° 59’ 

          3° 19’                          40° 34’ 

          3° 34’                          41° 05’ 

 

                  

5 

                

14 

                  

9 

                

85 

              

795 

                

82 

              

685 

  

3. BACIA DO ACARAÚ 

     Acaraú 

     Cariré 

     Hidrolândia 

     Ipueiras 

 

          2° 53’                          40° 07’ 

          3° 57’                          40° 28’ 

          4° 24’                          40° 24’ 

          4° 32’                          40° 43’ 

          3° 09’                          40° 09’ 

 

                

13 

              

157 
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     Marco 

     Meruoca 

     Mucambo 

     Nova Russas 

     Santa Quitéria 

     Santana do Acaraú 

     Sobral 

     Tamboril 

          3° 32’                          40° 27’ 

          3° 54’                          40° 44’ 

          4° 43’                          40° 34’ 

          4° 20’                          40° 09’ 

          3° 28’                          40° 12’ 

          3° 42’                          40° 21’ 

          4° 50’                          40° 20’ 

200 

              

238 

                

40 

              

450 

                

50 

              

241 

              

190 

                

30 

                

75 

              

360 

  

6. BACIA  

METROPOLITANA 

     Acarape 

     Aquiraz 

     Aracoiaba 

     Aratuba 

     Baturité 

     Beberibe 

     Cascavel 

     Caucaia 

     Fortaleza 

     Itapiuna 

     Maracanaú 

     Maranguape 

     Mulungú 

     Pacoti 

     Palmácia 

     Paracuru 

     São Gonçalo do Amarante 

 

          4° 13’                          38° 42’ 

          3° 54’                          38° 23’ 

          4° 22’                          38° 48’ 

          4° 25’                          39° 03’ 

          4° 20’                          38° 52’ 

          4° 13’                          38° 07’ 

          4° 08’                          38° 14’ 

          3° 45’                          38° 41’ 

          3° 44’                          38° 31’ 

          4º 35’                          38° 57’ 

          3° 52’                          38° 40’ 

          3° 55’                          38° 43’ 

          4° 18’                          38° 59’ 

          4° 13’                          38° 55’ 

          4° 09’                          38° 51’ 

          3° 26’                          39° 01’ 

          3° 35’                          38° 58’ 

 

                 

95 

                 

14 

               

107 

               

830 

               

171 

                 

12 

                 

30 

                 

32 

               

121 

               

130 

                 

35 
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67 

               

790 

               

800 

               

380 

                 

10 

                 

84 

  

 8. BACIA DO RIO 

BANABUIÚ 

      Boa Viagem 

      Itatira 

      Mombaça 

      Monsenhor Tabosa 

      Morada Nova 

      Pedra Branca 

      Quixeramobim 

      Senador Pompeu 

 

          5° 08’                          39° 43’ 

          4° 32’                          39° 37’ 

          5° 45’                          39° 37’ 

          4° 48’                          40° 04’ 

          5° 06’                          38° 22’ 

          5° 27’                          39° 43’ 

          5° 12’                          39° 17’ 

          5° 35’                          39° 22’ 

 

               

276 

               

450 

               

223 

               

410 

                 

50 

               

480 

               

187 

               

173 

 

10. BACIA DO ALTO 

JAGUARIBE 

      Aiuaba 

      Araripe 

      Assaré 

      Campos Sales 

      Cariús 

      Catarina 

      Farias Brito 

      Iguatú 

      Orós 

      Parambu 

      Potengi 

      Saboeiro 

 

          6° 34’                          40° 07’ 

          7° 12’                          40° 08’ 

          6° 52’                          39° 52’ 

          7° 04’                          40° 22’ 

          6° 32’                          39° 30’ 

          6° 08’                          39° 52’ 

          6° 55’                          39° 33’ 

          6° 22’                          39° 18’ 

          6° 14’                          38° 55’ 

          6° 12’                          40° 41’ 

          7° 06’                          40° 01’ 

          6° 32’                          39° 54’ 

          7° 11’                          39° 44’ 

          6° 01’                          40° 17’ 

 

               

466 

               

605 

               

470 

               

551 

               

241 

               

580 

               

320 
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      Santana do Cariri 

      Tauá 

               

213 

               

188 

               

470 

               

630 

               

275 

               

480 

               

356 

 

11. BACIA DO RIO 

SALGADO 

      Aurora 

      Brejo Santo 

      Caririaçu 

      Cedro 

      Crato 

      Icó 

      Jardim 

      Lavras da Mangabeira 

      Milagres 

      Missão Velha 

      Várzea Alegre 

 

          6° 57’                          38° 58’ 

          7° 30’                          38° 59’ 

          7° 02                           39° 17’ 

          6° 36’                          39° 04’ 

          7° 14’                          39° 25’ 

          6° 24’                          38° 51’ 

          7° 35’                          39° 17’ 

          6° 45’                          38° 58’ 

          7° 18’                          38° 56’ 

          7° 15’                          39° 08’ 

          6° 48’                          39° 18’ 

          

 

                 

65 

               

381 

               

700 

               

246 

               

421 

                 

60 

               

630 

               

247 

               

371 

               

352 

               

345 

 

 

 

e à  “quadra chuvosa” (fevereiro-abril),  calcularam-se seus “quantis” a partir dos dados 

para o período 1964-1996,  com respeito às “ordens quantílicas” p = 0,15 ; 0,35 ; 0,65 ; 

0,85.   Esses quantis são aqui representados por  Q(0,15); Q(0,35); Q(0,65); Q(0,85).   
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Assim,  dado um valor Xi  da chuva,  durante a  “quadra chuvosa” do ano i ,  considera-se 

que este valor corresponderá a uma das cinco classes seguintes :   - 2 = MS = muito seco ;   

- 1 = S = seco ;  0 = N = normal ;  1 = C = chuvoso ;  e  2 = MC = muito chuvoso ;   

conforme se verifique,  respectivamente :   Xi  Q(0,15) ;  Q(0,15)  Xi  Q(0,35);  

Q(0,35)  Xi  Q(0,65);  Q(0,65)  Xi  Q(0,85);  e  Xi  Q(0,85).      

A técnica dos “quantis” foi utilizada no trabalho pioneiro de Pinkayan (1966),  

pesquisador da “Colorado State University”, em Fort Collins-Colorado, que se destinava 

a avaliar a ocorrência de anos secos e chuvosos sobre extensas áreas continentais;  em 

especial,  na área continental dos Estados Unidos.    Numa sequência de trabalhos, 

conforme Xavier & Xavier (1984a, 1984b, 1986a, 1986b, 1987a, 1987b, 1987c, 1989, 

1990)   essa metodologia foi aplicada para o problema da classificação e monitoração da 

ocorrência de anos secos ou chuvosos no Nordeste Brasileiro e, em particular, no Estado 

do Ceará.   Uma revisão detalhada quanto a todos os aspectos metodológicos dessa 

técnica encontra-se em  Xavier & Xavier (1998b),  que por sua vez serviu de base para 

um artigo submetido à  Revista Brasileira de Meteorologia.    

      No que tange à determinação do posicionamento das ZCIT.  acima ou abaixo 

da linha do equador, utiliza-se a metodologia desenvolvida pelos dois primeiros autores 

deste artigo e outros colaboradores,  em :  Xavier & Xavier (1997)  e  Xavier et al.  

(1997/1998) (1998).   Para esse fim havia sido preparado um programa destinado à 

representação da componente meridional da “pseudo-tensão”  do vento sobre a bacia do 

Atlântico intertropical,  em cada mês,  obtendo-se destarte uma “carta” que,  não só 

reproduz os dados dessa componente em pontos de grade,  como também permite 

determinar a posição média da linha de convergência dos ventos de superfície dos 

hemisférios norte e sul, que de  usual sopram de NE e de SE,  respectivamente,  a qual 

corresponde à localização aproximada da “Zona de Convergência Intertropical” (ZCIT).  

Nesse sentido, dispõe-se de um “Atlas da ZCIT no Atlântico Intertropical”,  numa versão 

preliminar.   O mesmo programa permite, ainda, obter séries numéricas para as posições 

médias latitudinais dessa linha de convergência, utilizando um algorítmo de interpolação.   

Tais séries numéricas podem ser calculadas ao longo de um meridiano definido por uma 

longitude qualquer;  em particular,  haviam sido escolhidas as longitudes  390 W (um 

pouco à direita do meridiano da cidade de Acaraú-CE), 370 W,  350 W (quase no 

meridiano que tangencia a costa leste do Nordeste, no Cabo Branco-PB) e, ainda,  290 W,  

230 W  e  170 W (agora já próximo da costa da África,  isto é,  da sua “bossa”  que se 

projeta por cima do Golfo da Guiné). 

    Na  Figura  2   temos a evolução da altura da  ZCIT  sobre o meridiano  350 

W ,  revelando que, de fato, ficou próxima (porém abaixo)  da latitude 160 N  na sua 

posição latitudinal mais alta, bem como, chegou na sua incursão mais ao sul,  próximo a 

70 S ,  no período entre  janeiro de 1964 e maio de 1997.  Por outro lado,  na Figura 3,  o 

mesmo gráfico foi  recortado para o período janeiro de 1974 a janeiro de 1984,  quando 

se denota que no período 1978-1983, em termos das suas posições latitudinais mais 

baixas,   quase não descera ao sul da linha do equador  (este período 1979-1983 foi de 

cinco anos de seca !).   De fato, no presente artigo trabalhar-se-á, exclusivamente, com 
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respeito à posição da ZCIT sobre o meridiano de 370 W.   As latitudes acima da linha do 

equador são consideradas positivas (+)  e aquelas abaixo,  negativas (-) .  

  

       

 

 

 

 

 

A análise da relação entre a chuva numa bacia e a posição latitudinal da ZCIT, 

relativamente à linha do equador,   empreende-se mediante análises de variância  para as 

variáveis  Z3701  a  Z3706 (posições da ZCIT  no meridiano   370 W,   de  01 = janeiro  a  

06 = junho),   com respeito às “classes”  -2 = MS (muito seco),  -1 = S (seco) ,  0 = N  

(normal) ,  1 = C (chuvoso)   e   2 = MC (muito chuvoso)  para a chuva na bacia durante a 

“quadra chuvosa” (fevereiro-maio).  De fato, previamente,  é realizada tal classificação 

para a chuva em cada bacia, a partir de 1964.   Apesar da Análise de Variância Clássica 

ser um teste considerado robusto,  são tomadas algumas precauções, tais como : (i)  

realização de testes para a homogeneidade da variância no contexto de cada análise 

(testes de Cochran e de Bartlett);  (ii) realização de uma Análise de Variância não-

paramétrica  (teste de Kruskal-Wallis) quando isso for indicado para dirimir dúvidas.   

Deve ser lembrado, outrossim, que através de uma análise de variância obtem-se, 

unicamente, informação sobre o comportamento global das médias com respeito às várias 

classes.  Assim,  quando da rejeição da “hipótese nula”,  apenas se sabe que os grupos 

não podem ser considerados como provenientes de uma mesma “população”,  porém não 

é fornecido qualquer informe a respeito da localização das diferenças detectadas.  Para 

esse fim, devem ser empregados testes suplementares de comparações múltiplas (como 

01/64 05/72 09/80 01/89 05/97

 mês/ano

   -8

    0

    8

  16

   ZCIT  (graus N-S)  35W

01/74 01/84

 mês/ano

     -8

      0

      8

    16

  ZCIT  (graus N-S)  35W

Figura 3- Posições Latitudinais 

da ZCIT sobre o meridiano 35º 

W entre 01/74 e 01/84 

Figura 2- Posições latitudinais da 

ZCIT sobre o meridiano 35º W 

entre 01.64 e 05/97. 
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aquele mais simples, baseado no desvio mínimo ou LSD, o de Tuckey, o de Scheffé, 

etc.).  Todas essas precauções foram tomadas, no contexto deste trabalho. Porém, a 

maioria dos resultados de tais testes serão omitidos, para não sobrecarregar o texto e as 

conclusões a serem apresentadas.  Contudo,  são sempre apresentados os níveis de 

significância para as análises efetuadas, em termos das probabilidades  p  de erro,  bem 

como são apresentados os gráficos para os  “intervalos de confiança”  das médias com 

respeito às cinco classes. 

 

RESULTADOS 

 

A ZCIT  e  a  Chuva  na  “Bacia  Metropolitana” 

 

Os resultados  para a Chuva na “Bacia Metropoltana”, no período 1964-1998,  

durante a “quadra chuvosa” (fevereiro a maio), são apresentados na  Figura 4  da 

próxima página,  levando em conta a posição média da  ZCIT ao longo do meridiano de 

370 W,  nos meses de janeiro a junho.  Assim, nessa figura, dispõe-se de  6 (seis)  

gráficos, corespondentes a esses meses e, em cada gráfico,  comparecem os cinco 

intervalos de confiança para a posição da ZCIT no mês, relativamente  a cada uma das 

classes 

-2 = MS  (muito seco)  -1 = S (seco) ,  0 = N  (normal) ,  1 = C (chuvoso)  e   2 = MC 

(muito chuvoso),  para a chuva acumulada na bacia,  de janeiro a junho.  

 De uma primeira inspeção  dessa figura  denota-se, claramente, a respeito das 

posições médias da ZCIT  sobre o meridiano de  370 W,  acima ou abaixo da linha do 

equador,  entre Janeiro e Maio :   

1)  Em JANEIRO,  essa posição média (ponto médio do segmento que representa o 

intervalo de confiança)   está acima da linha do equador,  para as classes  -2 = MS (muito 

seco),  -1 = S  e  0 = N ; desce discretamente abaixo dessa linha,  para a classe  1 = C 

(chuvoso);  ao passo que para a classe 2 = = MC (muito chuvoso)  já alcança uma posição 

próxima de –1,5 (ou seja 1,5 S, portanto, abaixo do equador).   De fato,  para esse mês, 

o nível de significância é  p = 0,14 (logo há uma probabilidade da ordem de 15% para 

que esse resultado possa dever-se ao puro azar, em termos da análise de variância 

clássica).   Não obstante, o fato das médias decrescerem progressivamente desde a classe 

–2 = MS  até  à classe  2 = MC,  é uma indicação de que esses resultados são 

provavelmente legítimos, isto é,  que a partir  dos anos muito secos até aos muito 

chuvosos, a ZCIT situa-se progressivamente (em termos médios) em latitudes cada vez 

mais próximas do Ceará. Na verdade, um teste de comparações múltiplas,  mostra  que {-

2,-1,0}  é um grupo homogêneo que difere significativamente da classe {2}.  

O resultado para a Análise de Variância para a posição da ZCIT no mês de 

Janeiro,  relativamente às cinco classes da chuva no Quadrimestre fevereiro-maio, sobre a 

“Bacia Metropolitana, é  mostrada na   Tabela 2   da página  seguinte.  Por outro lado,  

resultados para um teste de comparações múltiplas são apresentados na Tabela 3 .  As 

tabelas correspondentes aos demais meses em geral foram omitidas.     
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Figura  4               BACIA METROPOLITANA -  ESTADO DO CEARÁ 

 

 

Intervalos de Confiança  para as  Latitudes Médias da  Posição da ZCIT   ao  longo do  

Meridiano  de  37 W,  de Janeiro até Junho, com respeito às   Classes   -2 = MS = Muito 

Seco,   -1 = S = Seco, 0 = N = Normal,  1 = C = Chuvoso  e   2 = MC = Muito  Chuvoso, 

durante  a   “Quadra Chuvosa”  (Quadrimestre fevereiro-maio)  na referida Bacia – 1964 

a 1998. 
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 Tabela 2    Análise de Variância  para  Z3701, com respeito às 5  Classes para a  

Chuva em Fevereiro-Maio, na “Bacia Metropolitana”  

 

 

               Dados :  Z3701 (1) ;  5  Classes:  m0h_fm_5c                                                             

   ---------------------------------------------------------------- 

    Origem           Soma de    g.d.l. Média da Soma   F    p (3)  

    da variação     Quadrados     (2)  

   ---------------------------------------------------------------- 

     Entre grupos      18.270468    4     4.5676171   1.879  0.1401   

     Intra grupos      72.936389   30     2.4312130                   

   ---------------------------------------------------------------- 

    Total (corrigido)  91.206857   34                                 

   ---------------------------------------------------------------- 

                 (1) l (um) valor “missing”, para 1999 

                        (2) g.d.l. = graus de liberdade                                                                                   

                        (3) nível de significância ou probabiliodade de erro 

 

 

Tabela 3      Teste de Comparações Mútiplas para  Z3701, com respeito às 5  Classes 

para a  Chuva em Fevereiro-Maio,  na “Bacia Metropolitana”  

  

  Dados: Z3701; Classes: m0h_fm_5c ; Método: 95 % LSD  

------------------------------------------------- 

Classe       #      Média    Grupos Homogêneos(*)    

------------------------------------------------- 

        2          5    -1.5600000        X            

        1          8    -0.4875000        XX           

        0          9     0.2888889         X           

     -1          8     0.3625000         X           

     -2          5     0.7200000         X    

-------------------------------------------------                    

                                 (*)    Neste caso, há dois grupos, correspondentes às 

                       duas colunas nas quais se distribuem os “X” 

                      Note-se  que os  dois grupos se interpenetram,  

                      pois a “classe 1” pertence, simultaneamente, a 

                        ambos os grupos               

 

2)   Já  em  FEVEREIRO,   a  posição média da  ZCIT  mantem-se acima da  linha do 

equador  apenas para a  classe –2 = MS ;  porém, para todas as demais classes de anos,  
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desde  –1 = S  até  2 = MC,  a  ZCIT sobre o meridiano de 370 W posiciona-se em média 

abaixo do equador e numa latitude progressivamente cada vez mais próxima do Ceará;  

assim, nos anos na categoria  2 = MC (muito chuvoso),  essa posição média  fica em 

torno (aproximadamente) de  - 3,7 (ou 3,7 S).   Por outro lado, o resultado da Análise 

de Variância  é  significativo,  com  p = 0,028 < 5%. 

3)     Em  MARÇO,  o comportamento  é análogo ao do mês anterior.  Contudo, ocorre a 

circunstância de que a  Análise de Variância passa a ser altamente significativa, com  p = 

0,0003 < 1/1000.    Foi para esse mês que os maiores constrastes foram detectados no 

contexto de um teste de comparções mútiplas de médias,  conforme a Tabela 4,  a seguir. 

       

Tabela 4     Teste de Comparações Mútiplas para  Z3703, com respeito às 5  Classes para 

a  Chuva em Fevereiro-Maio,  na “Bacia Metropolitana”  

 

  

  Dados: Z3703; Classes: m0h_fm_5c ; Método: 95 % LSD  

------------------------------------------------ 

Nïvel      #      Média    Grupos Homogêneos (*)    

------------------------------------------------ 

        2        5    -4.0400000        X  

        1        8    -3.5250000        XX  

        0        9    -2.2111111         XX 

     -1        8    -1.5750000          X 

     -2                  5            0.2000000           X     

            ------------------------------------------------    

                                                             (*) Note-se que, agora, há 4 classes ! 

 

4)     Em  ABRIL,  a posição média da ZCIT  fica acima da linha do equador,  para os 

anos nas classes   -2 = MS (muito seco)  e  -1 = S  (seco)  na  “Bacia Metropolitana”.  Já 

para as classes   0 = N (normal),  1 = C (chuvoso)  e  2 = MC (chuvoso),  situa-se abaixo 

do equador.  A Análise da Variância ainda  se mantém altamente significativa,  com    p = 

0,0005 < 1/1000. 

5)     Finalmente, em  MAIO,  para as  classes  -2 = MS  e  -1 = S,  a  ZCIT  já migrou,  

sobre o meridiano 370  W,   para uma posição média entre  2 N  e  3 N,  isto é, bem 

acima da linha do equador.   Também para as classes de anos  0  = N (normal)  e  1 = C 

(chuvoso),  sua posição média também já se situa no hemisfério norte,  porém entre o 

equador e  a latitude  de 1 N.   Contudo, para os anos  2 = MC (muito chuvoso),  note-se 

que a posição média da ZCIT ainda se encontra um pouco abaixo da linha do equador.   

No caso,  as diferenças detectadas através da Análise da Variância ainda são 

estatisticamente significativas, com  p = 0,004 < 1%.   

    Por outro lado,   em Junho,  quando a  “quadra chuvosa” costuma já estar encerrada,  

note-se que por sua vez a  ZCIT migrou inteiramente para o hemisfério Norte, com 

posições médias alcançadas entre  3,5  N  e  5,5  N ,  aproximadamante.    A  Análise de 
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Variância  não  mostra mais diferenças estatisticamente significativas,  pois   p = 0,277 > 

25%.   Além disso, também não ocorrem quaisquer diferenças significativas no contexto 

de testes de comparações múltiplas entre as classes; ou seja, o “grupo”  {-2-1,0,1,2}  é 

suposto homogêneo.   Não obstante, o gráfico sugere que a migração para o Norte, acima 

do equador,  é mais rápida nos anos secos  e menos rápida nos anos chuvosos.    

 

A  ZCIT  e  a   Chuva  na  Bacia  do  Alto  Jaguaribe 

 

       Para a Bacia do Alto Jaguaribe, no  Sudoeste do Estado do Ceará, a influência da 

ZCIT ainda pode ser nitidamente sentida,  para isso bastando inspecionar a  Figura 5,   a 

seguir.  

 

 

Figura  5                 BACIA do  ALTO JAGUARIBE  -  ESTADO DO CEARÁ 

 

Intervalos de Confiança  para as  Latitudes Médias da  Posição da ZCIT   ao  longo do  

Meridiano  de  37 W,  de Janeiro até Junho, com respeito às   Classes   -2 = MS = Muito 
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Seco,   -1 = S = Seco,  0 = N = Normal,  1 = C = Chuvoso  e   2 = MC = Muito  Chuvoso,  

durante  a   “Quadra Chuvosa”  (Quadrimestre fevereiro-maio)  na referida Bacia – 1964 

a 1998  

 

      Note-se que para  JANEIRO,  FEVEREIRO  e JUNHO,  respectivamente,  as 

probabilidades de erro  (ou níveis de significância)  nas   Análises de Variância  foram   p 

= 0,19 > 20%,  p = 0,066 > 5%  e  p   0,20 = 20 %,  respectivamente.    Para  MARÇO,  

e  ABRIL ,  porém,  as  Análises de Variância passam a dar resultados altamente 

significativos,  isto é,  com probabilidades de erro muito pequenas :  p = 0,0018   2/1000   

e   p =  0,0007  1/1000.    Finalmente,  relativamente ao mês de  MAIO,   o resultado 

ainda foi significativo,  com   p = 0,015  <  2%.   Por outro lado,  note-se que entre  

Fevereiro  e  Maio,   novamente,  denota-se a circunstância de que as  posições 

latitudinais médias alcançadas pela ZCIT,  sobre o meridiano de  370 W,   decrescem 

progressivamente  desde a classe  - 2 = MS (muito seco)  até  à classe   2 = MC (muito 

chuvoso).  

       Na   Tabela 5   tem-se  o resultado da  Análise de Variância,  com respeito  à 

variável  Z3704,  isto é,  para  a posição média da  ZCIT  em  Abril.    Foram omitidas as  

tabelas  das análises de variância para os demais meses,  bem como, as tabelas para os 

resultados dos outros testes de comparações múltiplas.  

 

Tabela 5    Análise de Variância  para  Z3704, com respeito às 5  Classes para a  Chuva 

em Fevereiro-Maio, na “Bacia do Alto Jaguaribe”  

 

Dados :  Z3704 (1) ;  5 Classes:  j1h_fm_5c                                                             

     ---------------------------------------------------------------- 

     Origem            Soma de    g.d.l. Média da Soma  F     p (3)  

     da variação      Quadrados     (2)  

     ---------------------------------------------------------------- 

      Entre grupos      69,261251    4    17.315338   6.840  0.0007   

      Intra grupos      80.165506   30     2.672184                   

     ---------------------------------------------------------------- 

     Total (corrigido) 149.42686    34                                 

     ---------------------------------------------------------------- 

                      (1) l (um) valor “missing”, para 1999 

                      (2) g.d.l. = graus de liberdade                                                                                   

                      (3) nível de significância ou probabiliodade de erro 

 

Reavaliação  dos  Resultados  Precedentes     

 

     Os resultados precedentes  merecem ser reavaliados, tendo em vista que os efetivos 

das 5 (cinco)  classes são pequenos.  Por exemplo,  para a  “Bacia Metropolitana”,   seus 

efetivos são  5, 8, 11,  8  e  9,   resp. ;   para  a  Bacia do Alto Jaguaribe,   5, 7,  11, 7  e  5,  
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resp.   A simetria para os efetivos das classes decorre,  por sua vez, da simetria na escolha 

das “ordens quantílicas” que definem os extremos para os intervalos de classes.  Embora, 

“a priori”,  não se pudesse prever uma simetria perfeita com relação a tais frequências 

observadas.    

      De fato, devido a que os efetivos das classes são pequenos, seria de esperar algum 

viês na determinação dos intervalos de confiança para os valores médios da  ZCIT.   Não 

obstante, isso pode ser controlado mediante  a inspeção de gráficos  em que comparecem 

os valores observacionais das posições latitudinais  das  ZCIT com respeito às várias 

classes, em vez dos respectivos intervalos de confiança,  estimados.    Por exemplo,  para 

os valores da  ZCIT no mês de  Abril  referidos às classes na “Bacia Metropolitana”,  

tem-se a  Figura 6. 

     Ora,  comparando este gráfico (Fig. 6)  com o gráfico correspondente para os 

intervalos de confiança das posições médias da ZCIT, também em Abril  (Fig. 4),  chega-

se à conclusão de que os dois gráficos são compatíveis entre si,  a menos de um “outlier” 

(valor excessivamente elevado) para uma das posições latitudinais da ZCIT,  na  classe  0 

= N (normal).   

 

Figura  6 

 

    Pontos observacionais  (em vermelho)  para as posições latitudinais da  ZCIT  sobre o 

meridiano de 370 W,    no  mês de Abril,   para as classes    -2,  -1,  0,  1,  2 = MS, S, N, 

C, MC,   da  chuva observada no Quadrimestre fevereiro-maio,  sobre a “Bacia 

Metropolitana”      

     Outra modalidade de controle consiste na realização do teste de Kruskal-Wallis 

(“análise de variância não-paramétrica”)  com  respeito às variáveis  Z3701, ...., Z3706,  

levando em conta as cinco classes  - 2 = MS, - 1 = S,  0 = N,  1 = C  e   2 = MC,  tanto 

para os dados de chuva na “Bacia Metropolitana”,  como os na Bacia do Alto Jaguaribe.   

Para o caso da “Bacia Metropolitana”,  os níveis de significância obtidos foram, 

respectivamente,  p =  0,077 < 10%;  p = 0,0199  2% ;  p = 0,00157 < 2/1000;  p = 
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0,00095  l/1000;    p = 0,0231 < 2,5% ;   e  p = 0,237 > 20%.   Para a Bacia do Alto 

Jaguaribe,  foram  obtidos :   p = 0,232 > 20%;  p = 0,0559 > 5%;  p = 0,008 < 1%;  p = 

0,0034 < 5/1000;  p = 0,0766 > 5 %;  e  p = 0,208 > 20%.     

 

A  ZCIT  e  a   Chuva  nas  demais  Bacias 

 

     Com respeito às demais Bacias  (dos rios Acaraú,  Coreaú,  Banabuiú   e  Salgado)  os 

resultados são análogos.   Para algumas dessas bacias trabalhou-se apenas com  3 (três)  

classes :  -1 = MS ou S ;  0 = N ;  1 =  C ou MC ;  com efeito,  para fins da Análise de 

Variância, teríamos efetivos excessivamente pequenos em algumas das cinco classes 

originais.     

 

CONCLUSÕES    

 

     Os resultados aqui  obtidos confirmam a importância da migração da ZCIT (Zona de 

Convergência Intertropical)  a latitudes abaixo da linha do equador, ou seja,  sobre o 

Atlântico Intertropical Sul,  em termos de um mecanismo atmosférico responsável  pelo 

desencadeamento de chuvas regulares sobre o Estado do Ceará  e, particularmente, sobre 

suas bacias hidrográficas.   Lembremos, outrossim, que a descida da ZCIT está ligada a 

outros fenômenos, meteorológico-oceanográficos, em particular a  formação do “dipolo” 

no Atlântico intertropical, bem como, o enfraquecimento da componente maridional do 

vento junto à costa do Nordeste brasileiro. 

      A Região do Cariri, no quadrante sudoeste do Ceará,  costuma-se considerar em 

separado,  pois sua “quadra chuvosa” coincide, geralmente,  com o Quadrimestre  

janeiro-abril;  além disso, as “frentes frias do sul” parecem aí exercer um papel 

significativo com respeito à ocorrência de certos episódios de chuvas. Daí a importância 

que teria numa etapa ulterior deste trabalho que pudesse ser empreendida uma análise 

detalhada para a chuva na Bacia do Rio Salgado, por exemplo, não só com relação à 

posição da ZCIT como,  também, com respeito às incursões das frentes frias.   

     Finalmente, conforme anunciado na “Introdução”,  tenciona-se também examinar a 

questão da recarga das reservas hídricas do Estado do Ceará, em especial no que 

concerne aos grandes açudes situadas nas suas várias bacias hidrográficas, em função 

igualmente das incursões da ZCIT abaixo da linha do equador.  
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