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Resumo -  Consideram-se, aqui, modelos operacionalizados e testados na FUNCEME - 

"Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos",  desenvolvidos no contexto 

de um projeto de pesquisa sob a responsabilidade do primeiro autor,  intitulado  TEMPO 

DE CHUVA =  “Técnicas Estocásticas de Modelagem para PrevisãO  DE CHUVA”,   

que se destina à previsão da chuva nas Regiões Pluviometricamente Homogêneas do 

Estado do Ceará.  Em especial,  são apresentados os resultados para a “quadra chuvosa” 

de 1999, bem como, para os dois anos anteriores,  1997 e 1998,  ao mesmo tempo que se 

empreende sua avaliação mediante a comparação com  os valores da chuva efetivamente 

observados nas várias regiões. 

 

Abstract -  We have considered here,  models operated and tested in FUNCEME - 

"Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos", developed in the context of a 

research project under the first author's responsibility,  entitled  TEMPO DE CHUVA = 

"Técnicas Estocásticas de Modelagem para PrevisãO DE CHUVA",  that is destined to 

the forecast of the rain in the Pluviometric Homogeneous Regions of the State of Ceará.   

The results are,  especially,  presented for the "rainy season" of 1999, as well as  for the 

two previous years, 1997 and 1998, at the same time that its evaluation is undertaken by 

means of the comparison with the rain observed over the same regions.  
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INTRODUÇÃO 

 

     Nesta exposição, tratamos da questão do desenvolvimento e operacionalização de 

“modelos estocásticos” destinados à previsão da chuva nas Regiões Pluviometricamente 

Homogêneas do Estado do Ceará  e,  em especial,   são aqui apresentados os resultados 

para a  “quadra chuvosa”  de1999,  bem como, para os dois anos anteriores, 1997 e 1998.   

O modelo está sendo testado junto à FUNCEME,   no contexto  de um projeto  de 

pesquisa  sob  a  responsabilidade   do primeiro autor,  

intitulado  TEMPO DE CHUVA  =   “Técnicas Estocásticas de Modelagem para 

PrevisãO  DE CHUVA”.  

     No que concerne ao Nordeste semi-árido e ao Ceará, pesquisas desenvolvidas pelos 

dois autores e sucessivos colaboradores,  iniciaram-se desde 1981, com o apoio de 

projetos financiados pelo CNPq-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico e pela SUDENE-Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, no 

âmbito do chamado “Programa do Trópico Semi-árido”,  com a finalidade de estudar a 

climatologia da precipitação, bem como no sentido de explicar e/ou prever a chuva no 

Nordeste setentrional, particularmente no Estado do Ceará.   Tais projetos deram origem :  

1)  a trabalhos sobre regimes de chuva no Nordeste brasileiro, conforme Xavier & Xavier 

(1982) (1983), expandindo ou permitindo reavaliar de forma mais clara aspectos tratados 

preliminarmente por Markham (1967) e Strang (1972);  2) àqueles direcionados para a 

explicação/previsão da chuva,  como em Xavier et al. (1985) (1986a) (1986b), utilizando 

Modelos de Regressão Múltipla “passo-a-passo” (“stepwise”), cujas covariáveis 

explicativas ou preditivas intervenientes eram as temperaturas médias  no Atlântico 

intertropical,  em duas áreas situadas ao sul e norte da linha do equador, respectivamente, 

ambas próximas à costa do Nordeste brasileiro; além do índice da atividade solar. 

     Depois,  deu-se continuidade a trabalhos na mesma linha, com o emprego de 

“Modelos Lineares Generalizados”- MLG, através de projeto ainda apoiado pelo CNPq, 

envolvendo pesquisadores das Universidades Federais do Ceará e de Pernambuco :  

Xavier et al. (1988a) (1988b) (1990), Xavier (1989)  e  Cordeiro et al. (1988a) (1988b).  

      Para  trabalhos mais recentes dos autores, na linha da previsão, seguem-se:  Xavier & 

Xavier (1995) (1996) (1997) (1998/1999)  e  Xavier et al. (1997/1998) (1998).   Nos 

últimos três anos,  cabe mencionar que essa pesquisa passou a receber o apoio da 

Universidade Federal do Ceará,  através do PROPAP,  como da  FUNCEME  e,  ainda, 

de colaboradores do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG/USP-Universidade 

de São Paulo.  

     Todos os modelos preditivos a que nos referimos são exógenos, no sentido de neles 

estarem envolvidas diversas covariáveis  preditivas  que não a própria chuva, variáveis 

essas intervindo dinamicamente, além de serem considerados retardos (ou lags).  Quanto 

aos modelos ditos endógenos,  através dos quais há uma tentativa de prever a chuva 

unicamente com base nos dados da própria chuva medida no passado, recente e/ou 

remoto, costumam conduzir a maus prognósticos, desde que a chuva, em si,  é um 

preditor muito pobre para ela mesma.  Evidentemente, não há em princípio impecilho 
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para incluir a chuva da pré-estação dentre as demais covariáveis, no contexto de um 

modelo exógeno.   Mas isso pode tornar-se arriscado, conduzindo a erros no caso de um 

ano seco no qual  janeiro tenha sido chuvoso, como ocorreu em  1998,  no Ceará;   Xavier 

& Xavier (1998/1999). 

     Entre os modelos endógenos encontram-se aqueles supostamente baseados na 

existência de periodicidades,  os quais são falhos devido ao fato de que a chuva, na 

verdade, não exibe periodicidades propriamente ditas mas, apenas, “quase-ciclos”.   Esta 

questão foi abordada em diversos trabalhos, entre os quais: Xavier & Xavier (1987a) 

(1987b),  mediante o emprego da técnica de “filtragem binária”.  

     Particularmente, em Xavier & Xavier (1981), criticara-se a utilização de métodos  tais 

que a Análise de Fourier (ou Análise Harmônica),  como explorada  por Girardi & 

Teixeira (1978) e Strang (1979).   Críticas consistentes sobre o emprego de 

peridiocidades, a partir da série de dados anuais de Fortaleza (na época com cerca de 130 

anos de observações, mensais),  podem ser consultadas em Relatório Técnico do INPE 

(1980), sob o título “Contribuições ao Estudo da Previsão de Secas e Modificação 

Artificial do Tempo e do Clima do Nordeste Brasileiro”,  trazendo o contributo de vários 

pesquisadores,  como Srivatsangam (1980),  o qual ali afirmava, textualmente :   “a 

possibilidade de utilizar a precipitação anual de Fortaleza para prever seu próprio futuro 

parece ser um exercício fútil”.   Bem como Kousky (1980), que assim se manifestava : 

“As séries temporais meteorológicas podem mostrar outras periodicidades significativas 

em certos intervalo de tempo.  Entretanto, estas geralmente aparecem ou desaparecem à 

medida em que se adicionam mais dados à amostra ou se analisam diferentes intervalos 

de tempo”.   Nesse sentido,  em  Xavier & Xavier, 1981,  op. cit.,  ao ser fracionada a 

série de 130 anos em dois pedaços de 65 anos de extensão,  cada, não foram reproduzidos 

os mesmos resultados;  por outro lado, aplicando a mesma metodologia usada por Girardi 

& Teixeira, 1978, op. cit.,  a séries sequencialmente mais curtas a partir daquela de 130 

anos de observações, ou seja, com 129, 128, 127, .... ,  anos de duração,  concluia-se que 

os ciclos extraídos se deslocavam ou flutuavam,  o que mostrava a inexequibilidade do 

método, nesse contexto. No mesmo Relatório Técnico,  consultar igualmente a 

contribuição de Xavier (1980). 

    

DADOS  E  METODOLOGIA 

 

 

Escolha das Covariáveis Preditivas  

    

        Para uma escolha judiciosa dos preditores ou covariáveis preditivas entra em jogo o 

conhecimento acumulado e/ou disponível na bibliografia especializada, sobre os diversos 

fatores e/ou sistemas responsáveis pelas chuvas no Nordeste setentrional e no Ceará.   

Ademais, os autores desenvolveram estudos específicos, destinados a quantificar as 

relações prevalentes entre os diversos fatores geofísicos, oceânicos, atmosféricos, etc.,  e 

a chuva no no Estado do Ceará, em : Xavier & Xavier (1998a).  
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     Em princípio tem-se, então, a escolha das seguintes “covariáveis preditivas”  : a)  

TSMA, TSMB, TSMC =   TSM (Temperatura da Superfície do Mar) nas áreas  A e B do 

Atlântico Sul (adjacentes à costa do Nordeste e da África, respectivamente)  e na área C 

do Atlântico Norte (também adjacente à costa da África).   Outras áreas no Atlântico são :  

a  Área D do Atlântico Norte, a oeste da Área C,  e  a Área G, que corresponde ao Golfo 

da Guiné.   Bem como, as sub-áreas  A1, A2, B1, B2, ...  b) WYA (e  WYA1) = 

componente meridional da “pseudo- tensão”   do vento na  área A  (resp., na sub-área A1).   

c)  WXA =  sua componente zonal na Área  A do Atlântico.  Essas áreas no Atlântico 

intertropical são assim delimitadas: (i) Área A, pela costa do Nordeste, linha do equador, 

meridiano 12W e paralelo 20S; (ii) Área B, pelo meridiano 12W, o equador, 

meridiano 10E e paralelo 20S; (iii) Área C, pelo meridiano 36W, paralelo 20N, costa 

da África,  meridiano 12W e linha do equador; (iv) área D, pela costa norte do Brasil, 

meridiano 58W, paralelo 20N, meridiano 36W e o equador; considera-se, ainda, uma 

quinta área, (v) Área G , sob a costa da África, entre 12W e 10E e entre 8N e a linha 

do equador (corresponde ao Golfo da Guiné).   Por sua vez, a área A (resp., B) pode ser 

separada pelo paralelo 10S, em sub-áreas A1 e A2 (resp., B1 e B2), sendo A1 e B1 

aquelas adjacentes à linha do equador;   analogamente,  para C (resp., D) são 

consideradas sub-áreas C1 e C2 (resp., D1 e D2), separadas pelo paralelo 10N,  sendo 

C1 e D1 aquelas adjacentes à linha do equador; ver a   Figura 1.  

 

 

                          
 

            Figura 1     Áreas selecionadas  para cálculos de  temperaturas  médias  

                              (e  suas  anomalias)  no  Atlântico intertropical Sul  e  Norte 
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    Continuando :  d)  N34a,  N12a, N30a, N40a  =  anomalias da TSM  nas  áreas NIÑO 

3+4, 1+2, 3  e  4  do Pacífico, conforme a  Figura 2.  Note-se que a Área “Niño 3+4”  não 

é formada, exatamente, pela “reunião” das áreas 3 e 4,  mas por uma área menor, 

tomando apenas uma parte a oeste (resp., a leste)  da área “Niño 4” (resp., da área  “Niño 

3”).   c)  IOS  =  valor do Índice de Oscilação Sul  (SOI  = “Southern Oscillation Index”).   

f)  SOL = Atividade Solar Média  (ou Índice de Wolf, referente às manchas solares).  

 

                 
 

                         Figura 2      Áreas  no  Pacífico  equatorial  :  Niño   1+2,   3   e   4    

 

 

 

     Finalmente, tem-se  :  g)  DIP  = TSMA – TSMC,  medindo o  efeito do dipolo no 

Atlântico; ou seja, através da diferença entre as TSM  nas Áreas A (no Atlântico Sul)  e C 

(no Atlântico Norte).   h)  TSMN  e TSMS  =  médias globais da TSM no Atlântico Norte 

e no Atlântico Sul, permitindo definir  uma  medida  global  do  “dipolo no Atlântico”,  

mediante a diferença  DIP* = = TSMS – TSMN .    No presente artigo intervêm  

covariáveis  de  a) b) d) e) g) h) . 

Note-se que a importância das águas oceânicas sobre o clima já havia sido mencionada 

por von Humboldt, conforme passagem em sua obra Kosmos  (1843-1858). De fato, a 

possível influência de anomalias da TSM do Atlântico sobre as chuvas do Nordeste 

brasileiro foi levantada por Markham & McLain (1977) e por  Hastenrath & Heller 

(1977). Nessa direção, registram-se trabalhos subsequentes, onde também eram levados 

em conta outros possíveis fatores: Hastenrath (1978), Namias & Cayan (1981), Moura & 

Shukla (1981), Teixeira & Reiter (1984),  Hastenrath, Wu & Chu (1984),  bem como os 

de  Servain, Picaut et al (1984) (1985), Servain (1985)(1986)(1993), Ward & Folland 

(1991), Hastenrath & Greischar (1993) e Nobre (1993).   Sobre o papel do vento de 

superfície no Atlântico intertropical certos aspectos haviam sido tratados, especialmente 

em Servain, Picaut et al, 1985, op. cit.,  e posteriormente na tese de Nobre, 1993, op. cit.  

Ainda a respeito da interação oceano-atmosfera cabe mencionar o papel da TSM no 

Pacífico equatorial e dos eventos ENOS=“El Niño/Oscilação Sul”, conforme  Caviedes 

(1973),  Hastenrath (1976)   e  Hastenrath & Heller, 1977,  op. cit. 
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Fontes dos Dados Geofísicos 

 

       Os dados para a TSM e a Pseudo-Tensão do Vento no Atlântico são cedidos pelo Dr. 

Jacques Servain,  do IRD (antiga ORSTOM)  -  Centre de Bretagne  - França.  Os 

arquivos, desde Janeiro de 1964 até o presente, referem-se às médias mensais e às 

anomalias para a TSM e para as componentes meridional e zonal da pseudo-tensão do 

vento, em pontos de grade de 2 em 2  graus,  no Atlântico, entre 30 N e 20 S.   Para o 

período 1964-1979, havia a disponibilidade de um Atlas da TSM  e do vetor pseudo-

tensão do vento,  pela “Univ. de Bretagne Occidentale – Laboratoire d’Oceanographie 

Physique” (França) e a “Univ. of  Hawaii - Joint Institute for Marine and Atmospheric 

Research”  (USA),  preparado por Picaut,  Servain  et  al. (1985).   Atualmente, os dados 

são obtidos “on-line”. 

      Os índices para a Atividade Solar (números de Wolf)  estão disponíveis nas seguintes 

fontes : (i) índices mensais, para o período 1749-1983, em Andrews & Herzberg (1985), 

cujas fontes foram Waldmeier (1961)  e,  para os anos posteriores, as publicacões 

“Quarterly Bulletin on Solar Activity” – Zürich e “Journal of Geophysical Research”;  (i) 

esses periódicos haviam sido também utilizados pelos autores do presente trabalho para 

estender seu arquivo até 1993/1995.  Atualmente,  (iii)  os números de Wolf estão 

disponíveis “on-line”, através do “Sunspot Index Data Center” do Observatório Real de 

Bruxelas.  Esta covariável, contudo, não está sendo utilizada nos Modelos considerados  

nesta exposição,  pois entram preferencialmente nos “modelos precoces”. 

     Quanto aos dados sobre anomalias da TSM no Pacífico,  nas diversas áreas NIÑO da 

Figura 2, bem como para o Índice de Oscilação Sul,  estão igualmente disponíveis on-

line,  no CPC (Climate Prediction Center) Data  – Current Monthly Atmospheric and SST 

Idex Values / NCEP (National  National Center for Environment Prediction) /  USA.  

 

Dados  Regionais  para  a  Chuva no Ceará   

 

Os dados de chuva referem-se às seguintes regiões (e sub-regiões) consideradas 

pluviometricamente  homogêneas,  para o Estado do Ceará,  uma modificação da 

regionalização que vinha anteriormente sendo utilizada pela FUNCEME :   1)  LIT = 

LITORAL, com  quatro sub-regiões,  (i) L1G = Litoral Norte, incluindo postos entre 

Chaval e Acaraú, adentrando até à altura de Sobral; (ii)  L2G, com postos do litoral, entre 

Trairi e Pecém, adentrando até Pentecostes/ Gen.Sampaio; (iii)  L3G, com postos entre 

Caucaia e Beberibe, cobrindo a Região Metropolitana de Fortaleza; (iv) B0G = Maciço 

de Baturité e postos na sua circunvizinhança; 2) I0G = REGIÃO da IBIAPABA,  com 

postos da Serra da Ibiapaba, porém avançando até Cariré, Hidrolândia e Poranga; 3) J0G 

= REGIÃO  JAGUARIBANA, desde o litoral de  Aracati e depois se  aprofundando 

como longa faixa até à altura de Icó; 4)  C0G = CARIRI cearense;  finalmente, 5)  S0G = 

REGIÃO do SERTÃO CENTRAL + INHAMUNS, a mais extensa.  Ver a  Figura 3, na 

página seguinte. 
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 Figura 3          ESTADO de CEARÁ   1964-1966 

                         Regiões Pluviometricamente  Homogéneas  

 

        Com respeito aos dados pluviométricos, as observações básicas são aquelas da rede 

de postos controlados pela  FUNCEME, em geral se iniciando em 1974.    Porém, para 

vários desses postos as observações  só  começam  muito posteriormente,  além  de  ainda  

ocorrerem  falhas,   não tanto infreqüentes.   Assim,   as séries respectivas cobrem quando 

muito  24  anos  de observações  e,  em alguns casos, são bem mais curtas.  Ora, além de 

não ficar assegurado o mínimo de 30 (trinta)  anos preconizados por normas da OMM-

Organização Meteorológica Mundial (WMO-World Meteorological Organization) 

decorre ainda o inconveniente de que estimativas de “deficit” ou de “superavit” da chuva 

a partir desses dados não seriam comparáveis entre si.  

         Uma solução encontrada foi construir séries “híbridas” mais longas e de iguais 

extensões para os postos controlados pela FUNCEME,  que coincidissem em termos de 

sua localização (longitude e latitude) com postos anteriormente incluídos no Banco de 

Dados Hidrometeorológicos da SUDENE.  Nesses casos, tornou-se possível construir 

séries válidas, em princípio, para todo o período 1964 até os dias de hoje, constituindo 

um acervo de 93 (noventa e três) postos pluviométricos cobrindo praticamente todo o 

Estado do Ceará;  ver  Xavier & Xavier (1998b).    
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Monitoração da Chuva através da Técnica dos Quantis 

 

     Ao analisar os resultados para a previsão da chuva, será também conveniente 

expressá-los em terrnos das “categorias” ou “classes”:  MUITO SECO (MS),  SECO (S), 

NORMAL (N),  CHUVOSO (C)  e  MUITO CHUVOSO (MC),  a partir de intervalos 

delimitados pelos “quantis”  de cada série pluviométrica,  aos níveis  das  “ordens 

quantílicas” 15%,  35%, 65% e 85% .  Lembremos que o quantil 50 % é a mediana.  Para 

esses cáculos tomou-se como referência o período  1964-1996. Decerto, os “quantis” 

podem ser calculados para qualquer intervalo no ano, ou seja, para as séries da chuva 

acumulada num dado mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, etc.   Esta técnica foi 

utilizada num trabalho pioneiro de Pinkayan (1966), da Universidade do Colorado, em  

Fort Collins-Co, destinado a avaliar a ocorrência de anos secos e chuvosos sobre extensas 

áreas continentais;  em especial,  na área continental dos Estados Unidos.  Numa 

sequência de vários trabalhos, conforme Xavier & Xavier (1984a, 1984b, 1987a, 1987b, 

1987c, 1989, 1990), essa mesma 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.  Para uma exposição detalhada, cobrindo 

todos os aspectos teóricos e metodológicos sobre o assunto, ver:  Xavier & Xavier 

(1998b),  exposição que serviu de base, por sua vez, para um artigo mais compacto 

submetido à RBMET - Revista Brasileira de Meteorologia;  um resumo, encontra-se em 

Xavier & Xavier (1998c).   

 

Metodologia  para  os  Modelos  de  Previsão 

  

     Limitamo-nos, aqui, ao emprego da Regressão Linear Múltipla, “passo-a-passo” 

(“stepwise”), correspondendo ao Modelo Linear Generalizado com Erro Normal e 

Ligação Identidade.    Na montagem dos modelos de previsão houve a restrição de 

trabalhar com os dados de cada variável a prever e das respectivas covariáveis,  somente 

até o ano de 1993, que é o período de ajuste dos modelos ou período de treinamento.  

Torna-se possível, então, utilizar os modelos propostos para intentar previsões da chuva 

para os anos subsequentes, 1994, ... , 1997, 1998, 1999, comparado-as com as alturas da 

chuva efetivamente observadas na “quadra chuvosa”. Trata-se de um procedimento 

padrão nesse tipo de pesquisa.   De fato, para aquilatar a grandeza dos erros de previsão 

de um modelo e, portanto, decidir sobre sua qualidade, deve-se distinguir entre as 

“previsões intra-modelo” ou “intra-ajuste”,  no caso feitas até 1993,  e as “previsões 

extra-modelo” ou previsões propriamente ditas, estas fora do período de construção 

analítica do modelo. Note-se que Hastenrath & Greischar,  1993,  op. cit.,  fazem tal 

distinção;  ou seja, entre o que denominam  “training period”  e  “forecasting period”,  

respectivamente. 

     Uma questão a ser levantada refere-se ao critério de validade de um modelo, que não 

pode residir,  exclusivamente, na obtenção de um valor elevado do porcentual de 

explicação da variância  R2,  tampouco na sua significância estatística, esta expressada 
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através da probabilidade p  de êrro que geralmente se espera seja suficientemente 

pequena.  Na verdade, é preciso também inspecionar o gráfico de dispersão dos valores 

previstos contra os valores observados, para a variável resposta, a chuva, no sentido  de 

verificar se o modelo não estaria sendo forçado por valores “aberrantes” (ou “outliers”).   

Por tal motivo, sistematicamente, empreende-se tal inspeção gráfica, que pode ser 

complementada por uma análise objetiva via procedimentos analíticos, em particular a 

chamada “análise de resíduos”.  Note-se que os “resíduos” são, classicamente, as 

diferenças entre os valores previstos e os valores observados, “intra-modelo” (ou “intra-

ajuste”); apesar de ainda caber considerar  os “resíduos” ou os “erros” fora do período de 

ajuste, ou seja, com respeito à previsão dos valores “futuros”.   

 

Etapas para a Previsão  

 

     Para a previsão no contexto do projeto “TEMPO DE CHUVA”,  consideram-se etapas 

consecutivas : a)  Previsão Precoce, ou seja, efetivada com dados disponíveis até  

Novembro/ Dezembro  e,  portanto, podendo ser concluída no decorrer da primeira  

quinzena de Janeiro  (para este ano de 1999, foi também empreendida uma tentativa de 

previsão ainda mais precoce, com os dados disponíveis até Novembro).  b)  Previsão 

com dados até Janeiro, podendo ser efetivada na primeira quinzena de Fevereiro,  que é 

a  1a etapa para uma previsão suposta mais confiável. Finalmente, c) Confirmação da 

Previsão,  com a disponibilidade de todos os dados até Fevereiro, porisso podendo ser 

concluída na  primeira quinzena de Março.  Trata-se da 2a (e última)  etapa  para uma  

previsão confiável.   d)   A partir daí  em diante  não se fala mais em previsão, mas em 

Monitoração da Chuva  e na  Avaliação e Controle das Previsões.  Sem dúvida,  deve-

se ter em mente que o maior determinante para as chuvas no Nordeste Setentrional e, em 

particular, para as várias Regiões Pluviometricamente Homogêneas do Ceará, prende-se à 

situação da Bacia do Atlântico Intertropical.  Ora, este é dotado de uma variabilidade 

muito grande, donde poderem decorrer erros quando de uma previsão precoce.  

Principalmente quando as condições no Atlântico mudem muito em janeiro-fevereiro, 

comparativamente à situação no bimestre Novembro-Dezembro;  ver Xavier & Xavier 

(1998/1999). 

 

  

RESULTADOS  E  ANÁLISE  DA  PREVISÃO 

 

     Começa-se pelos resultados da previsão para  o corrente ano de 1999.  

Retrospectivamente, são examinados os resultados para os dois anos anteriores,  1997 e 

1998.  Ao mesmo tempo,  são analizados esses resultados à luz da monitoração feita no 

período janeiro a maio do mesmo ano. 
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Previsões  para  a  “Quadra Chuvosa”  de  1999 

 

      São aqui omitidos os resultados para as Previsões Precoces, ou seja, utilizando os 

dados até Novembro/Dezembro, ou apenas até Novembro do ano anterior.    

 

 

 

a)  Previsão com Dados até Janeiro / 99 

 

     Os resultados desta previsão apontavam, para as várias regiões pluviométricas do 

Ceará,  uma estimativa pontual  para a chuva caindo dentro das categorias N (em L3G = 

Lit. de Fortaleza  e  B0G = Maciço de Baturité),  N➔C  (em L1G = Lit. Norte)  e  NC  

(em I0G = Ibiapaba, L2G = Lit. Trairi-Pecem, J0G = Reg. Jaguaribana, S0G =  Sertão 

Central e Inhamuns e C0G = Cariri). 

    Contudo, como ainda não estavam disponíveis na ocasião os dados para algumas das 

covariáveis,  houve a necessidade de empregar um “Modelo Substitutivo”, decerto ainda 

insuficientemente testado,  por ser a primeira vez que era utilizado.  Em particular, a 

covariável  DIP = “Dipolo no Atlântico” (TSMA-TSMC)  foi substuída por  DIP* =  

“dipolo global” (TSMS-TSMN) .  Em suma,  os resultados apontados não se desviaram 

muito da situação efetivamente ocorrida na  “quadra chuvosa” de 1999,  com respeito às 

diversas regiões.  

 

 

b)     Previsão com Dados até Fevereiro / 99 

 

 Para essa última etapa da previsão, os dados de Fevereiro do IRD - Centro da 

Bretanha,  já estavam todos disponíveis “on-line”.  Foi utilizado o Modelo discutido em 

Xavier & Xavier (1998/1999),   cuja equação  é  dada por :  

 

             CHUVA_Qfm    =   (TSMA_b1, DIP_b1, N12a_b1, WYA1_b1)  = 

                                                  =    +    (TSMA_b1)   +    (DIP_b1) + 

                                                 +    (WY_A1_b1)  +    (N12a_b1)  +    ;          (1) 

 

 

note-se que  b1 refere-se a dados no Bimestre janeiro-fevereiro, enquanto Qfm  ao  

Quadrimestre fevereiro-maio.  Evidentenmente, a variável-resposta CHUVA_Qfm, diz 

respeito à chuva acumulada nos meses de fevereiro a maio, para cada uma das regiões no 

Estado do Ceará.  Em cada caso, obtem-se a equação de regressão estimada na forma 

indicada em (1);  embora para o Cariri,  “Qfm”  seja substituído por “Qja”,  i.e., 

considera-se o Quadrimestre janeiro-abril. 

      Um resultado animador  consiste que em cada uma das equações obtidas, os sinais 

algébricos para os  coeficientes  , ,   and    foram sempre  compatíveis com os papeis 
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exercidos pelas covariáveis respectivas, de acordo com o que se conhece da literatura 

especializada, bem como, o que ainda mais importante, de acordo com as suas 

interpretações físicas;  ou seja     > 0 ;    > 0 ;     < 0  ;     < 0.    Quanto ao    é o  

“errro experimental” ou “flutuação aleatória”.  É  conveniente ressaltar que esses sinais 

algébricos não são impostos, desde que nas várias  rodadas dos modelos, no computador, 

os valores e os sinais dos coeficientes são automaticamente selecionados. Tudo isso 

comprova que, conceitualmente, cada um dos modelos resulta absolutamente coerente 

com a realidade física e com a climatologia.  Ademais, tal coerência se mantém com 

respeito aos diversos modelos testados,   em várias situações,  no desenvolvimento da  

pesquisa ao longo de muitos anos.  Portanto, esta é uma garantia de que não se está diante 

de “artefatos” criados através dos procedimentos utilizados. 

       Os resultados obtidos para essas previsões são apresentados, em suas linhas gerais, 

confome está mostrado na próxima página,  na  Tabela 1;  a que se seguem comentários,  

em termos da comparação com os valores da chuva acumulada efetivamente medidos.  

Como se percebe,  a partir da inspeção desta Tabela 1,  a  previsão pontual para as chuvas 

no quadrimestre fevereiro-maio,  era de ficarem na “categoria” NORMAL (N)  em todas 

as regiões.    

Para a maioria das regiões, os valores observados da chuva na “quadra chuvosa” cairam 

efetivamente  dentro do intervalo de confiança de 95 %  da previsão, realizada “a priori”  

(ou seja,  praticamente ainda no início da quadra).  Com exceção de :  (i)  Região do 

Sertão Central + Inhamuns,  com uma quantidade de chuva um pouco abaixo do extremo 

inferior do intervalo, porém ainda na faixa  NORMAL ;  e  (ii)  a Região Jaguaribana,  

com o valor (médio) observado de 502,2 mm,  portanto na faixa  SECO,  também abaixo 

do extremo inferior do intervalo de previsão,  que era de 553,6 mm  (na transição de 

SECO para NORMAL). 

     Note-se que, como o modelo fornecia, com respeito à previsão feita para cada região, 

um intervalo com 95% de confiança,  mediante o cálculo de extremos (ou limites) 

inferior e superior da chuva ,  segue-se que ainda subsistia a possibilidade de um 

resultado caindo fora desse intervalo, que se quantifica mediante uma pequena 

probabilidade de erro, igual a  100% - 95% = 5%.   Porém,  como o cálculo dos intervalos 

de confiança é realizado para um total de 8 (oito) regiões, simultaneamente, a 

probabilidade de ocorrerem erros para ao menos uma das regiões,   torna-se na verdade 

maior que 5%,  pelo efeito conhecido como o  acúmulo dos erros de “Tipo I”.   Assim, 

supondo a hipótese de independência (no caso não necessariamente correta)  a 

probabilidade de erro na previsão  em pelo menos uma das regiões,  se estimaria  em  1 – 

(0,95)8 = 32,7% !     

      Na última coluna da Tabela 1, finalmente, dispõe-se do porcentual de explicação da  

variância para os modelos ajustados,  ou  R2  (que corresponde ao quadrado do 

coeficiente de correlação R  entre os valores observados da chuva e os valores ajustados, 

para o quadrimestre).  O maior valor de explicaçao da variância foi  R2  =  86,7 %,  o que 

corresponde a  R = 0,93 , no caso de L1G = Litoral Norte;  o valor mais baixo 

(excetuando o Cariri)  foi para S0G = Região do Sertão Central-Inhamuns,  com R2 =  
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75,5 %.    De fato,  para  C0G = Cariri,  tivemos  R2 = 56,5 %.   De certa maneira,  o  R2  

mede o nível de “previsibilidade”  do modelo, em cada caso.    

     Na  Figura 4 tem-se o gráfico dos “valores ajustados” (AJUST) contra os “valores 

observados” (OBS)  através do Modelo (1),  para  L1G = “Litoral Norte”  (onde se tem o 

maior porcentual de explicação da variância, ou  R2=86,7%). Percebe-se que os pontos 

(x=AJUST , y=OBS), distribuem-se  em  geral  muito  próximos à  reta   y=x   (bissetriz 

do primeiro quadrante),   como  se esperaria, nesse caso.   Um fato interessante é que os 

pontos parecem formar três grupos ou “clusters” distintos;  o primeiro, constituído por 

valores mais baixos da chuva quadrimestral;  o segundo,  por valores intermediários;  e o 

terceiro,  por apenas dois pontos,  com os valores mais elevados da chuva.  O gráfico 

corresponde,  de fato,  aos dados entre 1964 e 1993 (“período de ajuste”).    Na Figura 5,  

tem-se o gráfico análogo  para  C0G = CARIRI,  cuja “previsibilidade” é  bem menor (R2 

= 56,5%). 

 

  

         Tabela 1       Resultados da  Previsão usando os Dados das Covariáveis no Bimestre 

Janeiro-Fevereiro  de 1999,  para a Chuva no Quadrimestre Fevereiro-Maio de 1999,   

nas várias Regiões Pluviométricas do Estado do Ceará 

 

 
 
 

        REGIÃO 

 Pluviometricamente 

        Homogênea 

          
                                                        

ESTIMATIVA  DA  CHUVA (mm) (1) 

 
 

  

      CHUVA   

  OBSERVADA 

          (mm) 

 
  Previsibilidade 

 do MODELO (2) 

            

 

 Média       Mediana 

           (mm) 

    

     Intervalo de Confiança   95 % 
  

 

 

  

        R²(%) 

     Limite          Previsão           Limite 

   Inferior          Pontual          Superior 

     (mm)             (mm)              (mm) 

  

    

 

        LITORAL  1 

         ( NORTE ) 
  909,0             823,6 

    

   899,1         1018,8        1138,5  

 NORMAL      NORMAL     CHUVOSO 

           

     

       953,6 
     NORMAL 

        

        86,7 

    

       

      LITORAL  2 
        ( PECÉM ) 

  800,0             829,1 

    

   674,4          797,7          921,1 
 NORMAL      NORMAL     CHUVOSO 

 

       825,9 
     NORMAL 

 

       79,6 

    

 
        LITORAL  3  

     (FORTALEZA) 
  979,0             982,7  

  
   797,0          992,7         1048,5 

S→NORMAL  NORMAL      NORMAL 

 
        843,9  

      NORMAL                  

         
       83,3 
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       MACIÇO DE 
        BATURITÉ 

  828,0             800,5 

  

   658,0          775,3           892,7 

S→NORMAL  NORMAL      NORMAL 

 

       662,5 

   S→NORMAL 

 

        78,0 

    

         
     

        IBIAPABA 

 
  915,4             858,9 

   
 

   864,3          983,9         1103,0  

 NORMAL      NORMAL     CHUVOSO       

       
        916,2 

      NORMAL 

 
        84,9 

    

   

    JAGUARIBANA 
 

  660,3             614,8 

    553,6           676,7           798,8 

S/NORMAL    NORMAL      CHUVOSO 

 

       502,2 
        SECO 

        

        75,6 

    

   
   SERT. CENTRAL 

   +  INHAMUNS 

  547,4             507,5 

  
   495,2          592,3           689,5 

 NORMAL      NORMAL       

CHUVOSO 

   
        483,1 

     NORMAL 

 
        75,5 

    

         

        CARIRI  (3) 

 
  770,0              722,8 

   

   662,8         762,9           892,9 

NORMAL       NORMAL        MUITO 
                                          CHUVOSO 

 

        698,2 

     NORMAL 

 

        56,5 

 

 (1)    Previsão Pontual + Intervalo de Confiança de 95% entre os extremos 

inferior e superior 

                (2)    R2 %  é o Porcentual de Explicação da Variância ; (100- R2) %  entende-se 

como o que deixa de ser explicado devido às flutuações aleatórias, seja por existir(em) 

variável(eis)preditivas  não incorporada(s)  ao Modelo 

 (3)   Para o CARIRI,  a “quadra chuvosa”  é Janeiro-Abril  

 

Projeto “TEMPO DE CHUVA”  -   Concepção e Elaboração :  Xavier et al.                  

                                         DMET / FUNCEME / SRH 
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  Figura 4         Valores observados (OBS)  contra valores ajustados (AJUST) 

                                    no  período 1964-93  de  “treinamento”  do  Modelo,  para a 

                                              chuva (fevereiro-maio) no Litoral Norte (R2=86,7%)      

 

           

              Figura 5          Valores observados  (OBS)  contra valores ajustados (AJUST) 

no período  1964-93  para a  chuva (janeiro-abril) no  Cariri (R2=86,7%) 

300 600 900 1200

AJUST

300

600

900

1200

 OBS

  CARIRI

300 800 1300 1800

     AJUST

       300

      800

     1300

     1800

 OBS

  LITORAL NORTE
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Resultados  e  Avaliação para as “Quadras Chuvosas” de  1997  e  1998 

            

     Os resultos da previsão (valores estimados)  para os dois anos passados, 1997 e 1998, 

são apresentados na Tabela 2 , da páginas seguinte, devidamente comparados às 

ocorrências de chuva (valores observados),   com respeito às várias regiões 

pluviometricamente homogêneas. 

 

Tabela  2      Estimativas Pontuais e Valores Observados para a Chuva no Quadrimestre 

                     Fevereiro-Maio   de  1997  e  1998,   para  as Regiões  Pluviometricamente  

                               Homogêneas  do  Estado  do  Ceará   (1) 

         REGIÃO 

Pluviometricamente 

       Homogênea 

                    1997 

 ESTIMADO       OBSERVADO 

    ( mm )                  ( mm ) 

                  1998 

 ESTIMADO     OBSERVADO 

      ( mm )             ( mm ) 

   

    LITORAL  1 

      ( Norte ) 

     519,1                   537,7    

  (MS  S)            (MS  S) 

       423,3               473,3 

       (MS)                (MS) 

   

    LITORAL  2 

      ( Pecém ) 

     417,9                   510,7 

     (MS)                 (MS → S) 

       476,5               383,4 

       (MS)                (MS) 

   

    LITORAL  3 

     ( Fortaleza ) 

     493,7                   781,8 

      (MS)                 (S → N) 

       625,8               514,0 

   (MS  S)             (MS) 

     

      MACIÇO  

  DE  BATURITÉ 

     459,7                   542,4 

      (MS)               (MS → S) 

       630,5               401,6 

        (S)                  (MS) 

   

     IBIAPABA 

 

     522,0                   791,6 

   (MS → S)              (N -) 

       465,3               417,6 

       (MS)                (MS) 

   

  JAGUARIBANA 

 

     338,8                   483,0 

     (MS)                     (S) 

       517,4               210,9 

         (S)                 (MS) 

   

SERTÃO  

CENTRAL 

 +  INHAMUNS 

     357,2                   528,9 

    (MS/S)                   (N) 

       311,1               246,1 

       (MS)                (MS) 

 

 

  

      CARIRI    (2) 

 

     557,2                   551,5 

  (MS  S)            (MS  S)          

       476,3               543,0 

       (MS)            (MS → S) 
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Notas :   (1)    Previsão utilizando os dados das variáveis preditivas até  janeiro/fevereiro. 

MS = muito  seco ;    S = seco ;  N = normal ;   cf.  XAVIER & XAVIER (1998b) 

              (2)    CARIRI :  previsão e valores observados da chuva no  Quadrimestre Janeiro-

Abril. 

 

 

O  caso do  Cariri 

 

 

      A menor previsibilidade  ocorre  para o  Cariri  (R2 = 56,5 %)  cujo quadrimestre mais 

chuvoso costuma ser janeiro-abril  em vez de fevereiro-maio.  Note-se que uma 

previsibilidade em torno de 50%  significa que o modelo capta apenas esse porcentual  

dentre o  conjunto de todos os fatores que descrevem o fenômeno (a chuva);  no restante 

inclui-se, decerto, a fração que se atribuiria às flutuações aleatórias.   Ora, um dos fatores 

não contemplados no modelo, no caso do Cariri, seria a ação das “frentes frias do sul”, 

questão que se está tentando resolver, com a participação de colaboradores do Depto. de 

Ciências Atmosféricas / IAG / USP.     

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

      Cabe mencionar que todos os modelos, numéricos ou probabilísticos, atualmente em 

estágio de operacionalização nos centros internacionais de previsão climática (como o 

UKMO=”UK Meteorological Office”-Inglaterra,  o NCEP-USA, o CPTEC/INPE-Brasil, 

etc.), são ainda tidos como “experimentais”, de sorte que tais previsões devem ser 

tomadas apenas como indicativos,  por estarem ainda sujeitas a erros, em geral difíceis de 

tratar.  Assim,  o  UKMO  assinala muito claramente em documentos nos quais divulga 

suas previsões para o Nordeste brasileiro : “these forecasts are experimental  and should 

be used with caution”.  Nossos resultados não fogem a essa regra geral,  embora os testes 

realizados para as três últimas quadras chuvosas, de 1997, 1998 e 1999,  aqui  descritos,  

tenham conduzido a resultados muito promissores. 

        De fato, na última década, progressos foram alcançados no campo da previsão 

climática, a partir de uma análise criteriosa e objetiva sobre acertos e erros cometidos 

nessas previsões.  Evidentemente,  cabe diferenciar a previsão climática, esta  de médio 

ou longo prazo,  da previsão do tempo,  com prazo de horas,  até dias, 

        Com respeito à  previsão  de um ano NORMAL em 1999, para a maioria das regiões 

cearenses, tal se confirmou.  Ora,  deve-se porém ter em mente que, acima desta faixa de 

“normalidade”,  localizam-se as “categorias” propriamente ditas de CHUVOSO (C)  e de 

MUITO CHUVOSO (MC).   Assim,  “Normal “,  apenas significa que as chuvas 
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tenderiam a se distribuirem em torno da “mediana” (ou da “média”)  regional calculada 

ao longo de 1964-1996, em cada caso.  Donde,  devido à grande variablidade espacial da 

chuva,  seria  possível que dentro de uma mesma região, certas localidades pudessem ser 

contempladas com chuvas mais escassas, outras com chuvas mais copiosas,  o que na 

verdade ocorreu a partir de um levantamento feito individualmente para os 93  postos 

mencionados. 

      Por outro lado,  com respeito a  um ano  MUITO SECO (MS)  como foi 1998 (a partir 

do mês de fevereiro), chuvas na categoria NORMAL no ano subsequente podem decerto 

serem insuficientes para a reposição das reservas hídricas e, principalmente,  quanto ao 

volume de água total armazenado nos reservatórios (açudes) públicos; o que, finda a 

quadra chuvosa, ficou evidenciado.    

      Ademais, para regiões de menor índice pluviométrico no Estado do Ceará,  mesmo 

um ano NORMAL  já é limitante para as culturas e até para o abastecimento humano.   

Basta verificar na Tabela 1 que, enquanto na Região do “Litoral 3” (compreendendo a  

Região Metropolitana de Fortaleza)   a média e a mediana calculadas no período 1964-93 

são iguais a  979,0 e 982,7 mm, respectivamente,  já  no Sertão Central + Inhamuns,  a 

média e a mediana são de 547,4  e  507,5 mm,  no mesmo período,  ou seja,  quase a 

metade ! 

    Um resultado que apenas vai ser comentado e de maneira apressada,  é aquele de que, 

retrospectivamente,  no contexto do modelo aqui  ajustado,  os anos mais secos entre 

1964 a 1993, foram em geral  também  corretamente captados,  como tais.  

 

 

 AGRADECIMENTOS  

 

       Ao  Prof. Dr. Jacques Servain,   do  IRD (ex-ORSTOM),  Centro da Bretanha – 

França, não  só pela cessão dos dados da TSM  e da  Pseudo-Tensão do Vento no 

Atlântico, como também pelo encorajamento  ao longo de tantos anos.  Ao CNPq,  pelo  

apoio  através de  bolsas de  pesquisa e o financiamento de diversos projetos, desde a 

década de 80 ;  como, também,  à FAPESP-São Paulo  e à FUNCAP-Ceará.   À 

SUDENE, em especial à equipe técnica que se encarregava de fazer a gestão do  seu 

“Banco de Dados Hidrometeorológicos”  e ainda ao  DNAEE - Depto. Nacional de 

Águas e Energia Elétrica, pela excelente acolhida propiciada e facilidades de acesso ao 

seu Banco de Dados, da parte de diretores e técnicos.   Finalmente,  é  a oportunidade 

para ressaltar o estímulo ultimamente encontrado junto à FUNCEME, na pessoa do seu 

Presidente, Dr. Roberto Sérgio Farias de Souza,  como da equipe técnica do 

Departamento de Meteorologia  desse orgão.   

      Cabe mencionar que a designação emblemática para o Projeto, “TEMPO DE 

CHUVA”,  coincidiu  com o título  de um livro do poeta cearense  Horácio Dídimo 

Vieira,  portanto uma muito feliz circunstância.  

 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

18 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

ANDREWS , D. F. & Herzberg, A.M. (1985),  DATA : A Collection of Problems from 

Many Fiels for the Student and Research Worker, Springer-Verlag, New York / 

Berlin / Heidelberg / Tokyo. 

CAVIEDES,  C. N. (1973),  Sêcas and El-Niño : Two Simultaneous Climatic Harzars in 

South America, Proc. Assoc. Amer.  Geograph.,  Vol. 5,  pp. 44-49. 

CORDEIRO, G.M.; Xavier, T.de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S. (1988a), Modelos Lineares 

Generalizados no Estudo de Parâmetros que Influenciam  a  Pluviometria no 

Nordeste Brasileiro, II. Previsão da Chuva no 1o. Semestre;  Anais do V Cong. Bras. 

de Meteorologia, Rio de Janeiro, Novembro de 1988,  Vol. 2,   páginas  II.55-II.59 

CORDEIRO, G.M.; Xavier, T.de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S. (1988b), Análise de Dados 

da Pluviometria em Fortaleza-Ceará, Através do Modelo Normal com Duas 

Transformações do Tipo Potência, Volume de Resumos do Congresso Nacional de 

Matemática Aplicada e Computacional, Ouro-Preto, MG, Agosto 1988,  páginas 

129-131 

GIRARDI,  C. & Teixeira,  L. (1978),  Prognóstico de Tempo a Longo Prazo,  CTA,  

Relatório Técnico  ECA – 06/78 ,  São José dos Campos,  ii + 18 páginas. 

HASTENRATH, S.  (1976), Variations in Low-Latitude Circulation and Extreme 

Climatic Events in the Tropical Americas, Journal of Atmosph.  Sciences, Vol. 33,  

pp. 202-215 

HASTENRATH, S.  & Heller, L. (1977), Dynamics of Climatic Harzards in Northeast 

Brazil, Quart. J. Royal Meteorological Soc. ,  Vol. 103,  pp. 77-92 

HASTENRATH, S. (1978),  On modes of Tropical Circulation and Climate Anomalies,  

J. of Atmosph. Sciences, Vol. 35, pp. 2222-2231 

HASTENRATH, S., Wu, M.-C. & Chu, P.-S. (1984), Towards the Monitoring and 

Prediction of North-East Brazil Droughts, Quart. J. Royal  Meteorol. Soc., Vol. 110,  

pp. 411-425  

HASTENRATH, S & Greischar, L. (1993), Further Work on the Prediction of Northeast 

Brazil Rainfall Anomalies, Journal of Climate, Vol. 6, pp. 743-758   

HUMBOLDT, A. von (1843-1958), “Kosmos” (volumes sucessivos publicados nesse 

período; existe tradução para o espanhol pela editora Espasa-Calpe, com material 

referente a “Geomagnetismo, Oceanos e Atmosfera”) 

INPE (1980),   “Contribuicão ao Estudo da Previsão de Sêcas e Modificação Artificial do 

Tempo e do Clima do Nordeste Brasileiro”, Relatório INPE-1812-RPE/180  (vários 

autores),  São José dos Campos-SP, Junho de 1980,  92 páginas.   

KOUSKY, V. E. (1980),   Sobre o Uso de Análise Harmônica da Precipitação de 

Fortaleza para Previsão de Precipitação no Nordeste,  em :  INPE (1980),  páginas 

41- 48.  

MARKHAM, C.G. (1967),  Climatological Aspects of Drought in Northeastern-Brazil,  

University of California, Berkeley, PhD Thesis,  251 pp.  

MARKHAM, C.G. & Mc Lane, D.R. (1977), Sea Surface Temperature Related to Rain in 

Ceará, North-Eastern Brazil,  Nature,  Vol. 265,  pp. 320-323 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 19 

MOURA, A. D. & Shukla, J. (1981),  On the Dynamics of Droughts in North-East Brazil 

: Observations, Theory, and Numerical Experiments with a General Circulation 

Model, J. of Atmosph. Sciences, Vol. 38,  pp. 2653-2675 

NAMIAS, J. & Cayan, D.R. (1981), Large-Scale Air-Sea Interactions and Short-Period 

Climatic Fluctuations, Science,  Vol. 214,  pp. 869-876 

NOBRE, P. (1993), On the Genesis of Anomalous SST and Rainfall Patterns Over the 

Tropical Atlantic Basin, Ph.D. Thesis,  Department of Meteorology,  University of 

Maryland at College Park, 151 pp.. 

PICAUT, J., Servain, J. et al. (1985), Climatic Atlas of the Tropical Atlantic Wind Stress 

and Sea Surface Temperature 1964-1979, Univ. de Bretagne Occidentale-

Laboratoire d’Océanographie Physique / Univ. of Hawaï-Joint Institute for Marine 

and Atmospheric Research, 467 pp.  

 PINKAYAN, S. (1966),  Conditional Probabilities of Occurrence of Wet and Dry Years 

Over a Large Continental Area, Hidrology Papers, No.12, Colorado State 

University, Boulder-Co , 53 pp. 

SERVAIN, J., Picaut, J. et al (1984), A 16 year Series of Observations of Sea Surface 

Temperature and Wind Stress Field in the Tropical Atlantic, em : Intergovernmental 

Oceanographic Commission-Technical Series: “Time Series of Ocean 

Measurements”, Volume 2 - UNESCO   

SERVAIN, J., Picaut, J. et al (1985), Interannual and Seasonal Variability in the Tropical 

Atlantic Ocean Depicted by Sixteen Years of Sea-Surface Temperature and Wind 

Stress, em : J.C.J., Editor, “Coupled Ocean-Atmophere Models”, Chapter 16, pp. 

211-237 - Elsevier Publ., Amsterdam  

SERVAIN, J. (1985), Telleconection from the Tropical Atlantic, em : CCCO Pannel on 

Tropical Atlantic Ocean Climate, Studies - 3ème Session, Rio de Janeiro 9-13 

september 1985, Report United Nations-CCCO, Paris.    

SERVAIN, J. (1986), Correlation entre l’Atlantique Intertropical et les Precipitations du 

Sahel et du Nordeste, Colloque “Comparaison des Sécheresses dans le Nordeste 

Brésilein et le Sahel Africain”, IHEAL & EST, Univ. Paris III / CREDAL / 

ORSTOM (em : Bret, Éd,  IHEAL, Paris)  

SERVAIN, J. (1993), Simple Climatic Indices for the Tropical Atlantic Ocean and Some 

Applications,  J. Geophys. Res. - Oceans, Vol. 96,  C8,  pp. 15137-15146 

SRIVATSANGAM,  S. (1980),  Sobre a Previsão de Secas no Nordeste do Brasil,  em : 

INPE(1980),   páginas 16-39. 

STRANG, D. Mc G. D. (1972), Análise Climatológica das Normais Pluviométricas do 

Nordeste Brasileiro, CTA, Relatório Técnico IAE-M-02/72,  São José dos Campos. 

STRANG, D. Mc G. D. (1979), Utilização dos Dados Pluviométricos de Fortaleza, CE, 

Visando Determinar Probabilidades de Anos Secos e Chuvosos,  CTA,  Relatório 

Técnico ECA – 03/79,  40 páginas + Anexos.     

TEIXEIRA, L. & Reiter, E.R. (1984),  Sea Surface Temperature, Rainfall and Southern 

Oscillation : Relationships Over Tropical America, Environmental Research 

Papers, No 38, October 1984, Colorado State University, Fort-Collins-Co 

WALDMEIR,  M. (1961),  The Sunspot  Activity in the Years 1610-1960, Zürich. 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

20 

WARD, M.N. & Folland, C.K. (1991), Prediction of Seasonal Rainfall in the North 

‘Nordeste’ of Brazil Using Eigenvectors of Sea-Surface Temperature,  

International. J. of Climatology, Vol. 11,  pp. 711-743 

XAVIER,   T. de Ma.B.S. (1980),   Periodicidades Pluri-Anuais  na Precipitação 

Pluviométrica e Previsões a Longo Prazo,  em :  INPE(1980), páginas 68-71 

Xavier, T. de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S. (1981), Periodicidades em Séries da Pluviometria 

Anual de Fortaleza-CE, Quixeramobim-CE e Mossoró-RGN, Anais do IV Simpósio 

Brasileiro de Hidrologia e Recursos Hídricos, Vol. 1, páginas 423-441, Fortaleza-

Ceará,  ABRH-São Paulo. 

XAVIER, T. de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S. (1982), Análise Espacial de Padrões 

Pluviométricos para a Região Nordeste do Brasil, Anais do 2o. Congresso 

Brasileiro de Mateorologia,  Pelotas-RS, Outubro de 1982,  páginas  239-274. 

XAVIER, T. de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S.  (1983),   Análisis Espacial de Regímenes 

Pluviales en  la  Región Nordeste de Brasil, em: Proceedings 1st International 

Conference on Southern Hemisphere Meteorology,- São José dos Campos-SP,  

Agosto 1983, pp. 147-149, American Meteorological Society, Boston-USA. 

XAVIER, T. de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S. (1984-a), Dry and Wet Periods 

Characterization Over Drougth Polygon("Polígono das Secas")  in Northeast Brazil,  

2nd. WMO Symposium on Meteorological Aspects of Tropical Droughts,  Fortaleza-

Ce, 1984  [ versão  estendida, Relatório de Pesquisa, 52 páginas ] 

XAVIER, T. de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S. (1984-b), Classificação de Anos Secos e 

Chuvosos na  Região NE.  do Brasil e sua  Distribuição Espacial,  Anais do III 

Congresso Brasileiro de Meteorologia,  Vol.3, páginas 267-275, Belo Horizonte. 

XAVIER, T.de Ma.B.S.; Xavier, A.F.S. & Pimentel, T. (1985),  Sea Surface 

Temperatures  of  the Tropical Atlantic Ocean and Solar Activity : Relationhips 

with Rainfall at Ceará-Northeast Brazil, I. Preliminary Results, em: CCCO 

Workshop and Panel Meeting Tropical Atlantic, 9-13 Sept. 1985, Rio de Janeiro  [ 

resumo em inglês publicado pelas  Nações Unidas / Relatório da referida reunião 

científica, Paris] 

XAVIER,T. de Ma.B.S.; Xavier, A.F.S. & Pimentel, T. (1986a), Sea Surface 

Temperatures of the Tropical Atlantic Ocean and Solar Activity : Relationhips  with  

Rainfall  at  Ceará-Northeast Brazil, II. Results for the Period 1964-1984; Anais I 

Congresso Interamericano de Meteorologia / IV Congresso Brasileiro de 

Meteorologia, Brasília, 20-24  Outubro1985, Vol.1, páginas 161-166 

XAVIER,  T.  de  Ma.B.S.;   Xavier,  A.F.S. & Pimentel,  T.  (1986b),  Temperatura da 

Superfície  do   Mar  no  Atlântico  Tropical  e Atividade Solar: Relações com a  

Pluviometria no Estado do Ceará, III.   Análise Detalhada  a Nível Semestral    

(1964-1984),   Relatório  de Pesquisa  (versão estendida da comunicação 

precedente), 41 páginas., Fortaleza-Ceará 

XAVIER, T.de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S.(1987a), Aplicação de Filtragem Binária no  

Estudo da Ocorrência de Períodos Secos ou Chuvosos no Nordeste Brasileiro,  

Anais do 7o. Simpósio Brasileiro de Hidrologia e Recursos Hídricos / 3o. Simpósio 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 21 

Luso-Brasileiro de Hidráulica e Recursos Hídricos,  Salvador-Ba, Novembro 1987, 

Vol. 2,  páginas 617-629 

XAVIER, T. de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S. (1987b), Classificação e Monitoração de 

Períodos Secos ou Chuvosos e Cálculo de Índices Pluviométricos para a Região 

Nordeste  do Brasil,  Revista Brasileira de Engenharia - Caderno de Recursos 

Hídricos, Vol. 5, No. 2,  páginas 7-31 

XAVIER, T. de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S. (1987c),  Clasificación  de Períodos Secos y 

Lluviosos  y  Cálculo de Indices Pluviométricos ( "dryness-wetness" )  para la  

Región  Nordeste del Brasil,  Anales del  II Congreso Interamericano de 

Meteorologia / V Congreso Argentino de Meteorología, Buenos Aires,  decembro 

1987, Vol. 1, pp. 11.1.1 - 11.1.5. 

XAVIER, T.de Ma.B.S.; Cordeiro, G.M. & Xavier, A.F.S.(1988a), Explicação da 

Pluviometria em Fortaleza-CE através da Análise de Dados usando o Sistema 

GLIM, VIII Simpós. Nacional de Probabilidade.e Estatística (VIII-SINAPE), IMPA 

- Rio de Janeiro, julho de 1988 

XAVIER, T.de Ma.B.S.; Cordeiro, G.M. & Xavier, A.F.S.(1988b), Modelos Lineares 

Generalizados no Estudo de Parâmetros que Influenciam a Pluviometria no 

Nordeste Brasileiro, I.  Explicação da Chuva  no 1o. Semestre, Anais do V Congr. 

Bras. de Meteorologia, Rio de Janeiro, Novembro de 1988,  Vol.2,  páginas  II.50-

II.54 

CORDEIRO, G.M.; Xavier, T.de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S. (1988a), Modelos Lineares 

Generalizados no Estudo de Parâmetros que Influenciam  a  Pluviometria no 

Nordeste Brasileiro, II. Previsão da Chuva no 1o. Semestre;  Anais do V Congresso 

Brasileiro de Meteorologia, Rio de Janeiro, Novembro de 1988,  V.2,  páginas  

II.55-II.59 

CORDEIRO, G.M.; Xavier, T.de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S. (1988b), Análise de Dados 

da Pluviometria em Fortaleza-Ceará, Através do Modelo Normal com Duas 

Transformações do Tipo Potência, Volume de Resumos do Congresso Nacional de 

Matemática Aplicada e Computacional, Ouro-Preto, MG, Agosto 1988,  páginas 

129-131 

XAVIER, T.de Ma.B.S (1989), Modèles Linéaires Géneralisés dans l’Étude de la 

Pluviometrie au Nord-Est du Brésil,  Revue IRMA (Institut de Recherches 

Mathématiques),  Lille,   Vol. 17, No 5,  pp. V-1/V-40 

XAVIER, T. de Ma.B. S. & Xavier, A. F. S. (1989),  Caractérisation et Moniteurisation 

des Periodes  Sèches et Pluvieuses au Nord-Est du Brésil [ Em:  Bret, B., Coord.,  

LES HOMMES FACE AUX SECHERESSES - NORDESTE  BRÉSILIEN  ET  

SAHEL AFRICAN, IHEAL & EST Ed., Collection IHEAL, N 42/Série Thèses et 

Colloques N 1, (Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine, Université de 

Paris III/Nouvelle Sorbonne), Paris, pp. 93-99. 

XAVIER, T.de Ma.B.S.; Xavier, A.F.S; & Cordeiro, G.M. (1990), Application des 

Modèles   Linéaires  Généralisés  pour  l'Explication et la Prévision de la 

Pluviométrie au Nord-Est   du Brésil, Extended Abstracts of Papers Presented at the 

Third WMO Sympos. on Meteorological   Aspects of Tropical Droughts with 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

22 

Emphasis on Long-Range Forecasting,  Niamey-Nigeria, 30/iv-04/v 1990,  

WMO/TD No.353,   Geneve, pp. 255-261    

XAVIER, T. de Ma.B. S. & Xavier, A. F. S. (1995), Modelos Lineares Generalizados na 

Explicação e Previsão da Chuva no Estado do Ceará   (1964-91)  [em : 

Desenvolvimento Sustentável do Recursos Hídricos, Clarke, R.T. et al. Eds., Artigos 

selecionados do XI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e II Simpósio de 

Hidráulica dos Países de Língua Oficial Portuguesa. ABRH,  Plublicações n 1,  

Novembro 1995], páginas 303-307. 

XAVIER, T.de Ma.B.S. & Xavier, A.F.S. (1996),  Explaining and Predicting the Rain at  

Northeast-Brazil by Generalized Linear Models, IX Congresso Brasileiro de 

Meteorologia,  Campos de Jordão-SP,  Novembro 1996 

XAVIER, T. de Ma. B. S. & Xavier, A. F. S. (1997),  Papel da Componente Meridional 

do Vento na Costa do Nordeste para a Previsão da Chuva no Estado do Ceará, em : 

Artigos Selecionados do XII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 16-20 

Nov./97, Vitória-ES, Anais, Vol. 1,  páginas  537-543.  

XAVIER,  T.de Ma.B. S.,  Xavier, A .F. S.,  Silva Dias, P.L. da  & Silva Dias, M.A.F.da  

(1997/1998),  Papel da Componente Meridional do Vento na Costa do Nordeste 

Brasileiro e de Outras Covariáveis para Prever a Chuva no Estado do Ceará (1964-

1997) :  Cadernos Atena, No 7A, 1997,  Fortaleza-Ceará,  23 págs  (pre-print)    e  

Revista Bras. de Recursos Hídricos, 1998, Vol. 3,  No. 4,  páginas 121-139. 

XAVIER,  T.de Ma.B. S.,  Xavier, A .F. S.,  Silva Dias, P.L. da  & Silva Dias, M.A.F.da. 

(1998),   Modelos Estocásticos para a Previsão da Chuva no Estado do Ceará (1964-

1997),  Anais do X Congresso Brasileiro de Meteorologia e VIII Congresso da 

FLISMET (em CD-ROM), Brasília, Outubro 1999,  5 páginas.   

XAVIER,  T.de Ma.B. S.,  Xavier, A .F. S. (1998a), Análise do Papel das Temperaturas 

Oceânicas no Atlântico e Pacífico, e Outras Covariáveis, nas Chuvas no Ceará, 

Anais do X Congresso Brasileiro de Meteorologia e VIII Congresso da FLISMET 

(em CD-ROM), Brasília, Outubro 1999,  5 páginas.   

XAVIER, T. de Ma.B. S. & Xavier, A. F. S.  (1998b), Quantis para Séries Pluviométricas 

do  Estado  do  Ceará  e  Caracterização  de Períodos Secos ou Excepcionalmente 

Chuvosos : 1964-1998,   Cadernos Atena, No. 8 A,  30 de julho de 1998,  Fortaleza-

Ceará,  33 páginas. 

XAVIER, T. de Ma.B. S. & Xavier, A. F. S.  (1998c), Quantis para Séries Pluviométricas 

do  Estado  do  Ceará  e  Caracterização  de Períodos Secos ou Excepcionalmente 

Chuvosos,   Anais do  X CBMET  e  VIII Congresso da FLISMET (em CD-ROM), 

Brasília, Outobro 1998, 5 páginas. 

XAVIER,  T.de Ma.B. S.,  Xavier, A .F. S. (1998/1999), Previsão Regional da Chuva  no 

Estado do Ceará (1964-1998)  e a Questão do El Niño 97/98,  no  ‘Workshop sobre 

o El Niño 97/98”,  X Congresso Brasileirio de Meteorologia e VIII Congresso da 

FLISMET, Brasília, Outubro de 1998,  5 páginas /  reproduzido em  Cadernos 

Atena,  No. 16,  1999,   Fortaleza-Ceará, 6 páginas. 


