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Mensagem 

 

Não é do homem o seu caminho, 

nem do homem que caminha, 

o dirigir os seus passos.  

(Jr. 10:23-23) 
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Resumo 
 

Esta pesquisa analisou o comportamento das chuvas em Salvador-Bahia, no 
período 1949-2009, a fim de identificar sua variabilidade e tendências espaço-
temporal. A análise temporal envolveu cerca de 60 anos de dados de chuvas 
mensais correspondentes ao período 1949-2008, obtidos junto ao INMET - Posto 
Meteorológico de Ondina. Foram utilizados, também, dados mensais de chuvas 
referentes a oito postos pluviométricos distribuídos pela área de Salvador, 
correspondentes ao biênio 2008-2009. Os conceitos de variabilidade e tendência da 
pluviosidade nortearam o desenvolvimento desta pesquisa. Para tanto, os trabalhos 
elaborados por Ribeiro (1996), Monteiro (2003), Sant’Anna Neto (2003), Machado 
(apud TAVARES, 2004), Tavares (2004) e Santos (2006) foram consultados para 
auxiliar no embasamento do tema. Este trabalho foi realizado em três etapas: 
seleção dos dados e delimitação do recorte espaço-temporal; organização e 
tabulação dos dados; e análise dos resultados. O método utilizado foi basicamente o 
da quantificação. O procedimento estatístico foi utilizado para a análise temporal 
aplicado às escalas mensal, sazonal, interanual, decadal e normal. O procedimento 
geoestatístico foi utilizado para a análise espacial aplicado às escalas mensal, 
sazonal e interanual. Os resultados indicaram, dentre outros, uma variabilidade 
interanual muito forte, em torno de 23,7%, entre os anos do período 1949-2008; a 
sazonalidade das chuvas registrou, no período outono-inverno, os maiores volumes 
pluviométricos, em torno de 43,7% do total do período, enquanto que a primavera 
registrou os menores volumes, em torno de 16,5%. Quanto à distribuição 
pluviométrica mensal, o mês de maio concentrou os maiores volumes da série de 60 
anos de dados, em torno de 15,9%, seguido de perto por abril com 15,7%; já o mês 
de janeiro contribuiu em torno de 4,7%. A decomposição da série histórica em dois 
períodos, ou seja, 1949-1978 e 1979-2008, trouxe uma redução das chuvas da 
ordem de 1,2%, no último período. Quanto à análise espacial referente ao biênio 
2008-2009, constatou-se que, a distribuição espacial das chuvas, em Salvador, 
apresentou uma alta variabilidade anual (2008), em torno de 20,6% e baixa 
dispersão em 2009, cujo coeficiente de variação foi de 9,6%. Os maiores volumes 
acumulados foram registrados no setor norte, correspondentes às regiões 
administrativas: Ipitanga, Valéria e Subúrbios Ferroviários. A dinâmica das chuvas 
em Salvador está relacionada à atuação dos mecanismos de circulação atmosférica 
regional e local e a fenômenos oriundos da interação oceano-atmosfera.  
 
Palavras chave: Geografia, clima, pluviosidade, variabilidade, tendência 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 
This research analyzes the behavior of rainfall in Salvador, Bahia, in the period 1949-
2009 in order to identify its variability and tendencies spatio-temporal. The temporal 
analysis involved about 60 years of monthly rainfall data for the period 1949-2008, 
obtained from the INMET - Ondina Weather Station. Were also used, monthly rainfall 
data concerning eight rain gauge stations distributed over the area of Salvador, 
corresponding to the  biennium 2008-2009. The concepts of variability and tendency 
rainfall guided the development of this research. To this end, the work produced by 
Brooks (1996), Monteiro (2003), Sant'Anna Neto (2003), Machado (apud TAVARES, 
2004), Tavares (2004) and Santos (2006) were consulted to assist in the basement 
of the theme. This study was conducted in three steps: data selection and 
delimitation of space-time clipping; organizing and tabulating the data; and results 
analysis. The method used was basically the quantification. The statistical procedure 
was used to analyze temporal scales applied to monthly, seasonal, interannual, 
decadal and normal. The geostatistical procedure was used to analyze spatial scales 
applied to monthly, seasonal and interannual. The results indicated, among others, a 
strong interannual variability, around 23.7% between the years of the 1949-2008 
period; seasonality of rainfall recorded in the autumn-winter period, the highest 
rainfall amounts of around 43.7% of the total period, whereas the spring recorded the 
lowest volumes, approximately 16.5%. As for the monthly rainfall distribution, the 
month of may has concentrated greaters volumes of the series 60 years of data, 
about 15.9%, followed closely by 15.7% in april, the month of january has already 
contributed around 4.7%. The decomposition of time series into two periods, namely 
1949-1978 and 1979-2008, brought a decline in rainfall of around 1.2% in the last 
period. As for the spatial analysis related to the period 2008-2009, it was found that 
the spatial distribution of rainfall in Salvador, showed a high annual variability (2008), 
around 20.6% and low dispersion in 2009, the coefficient of variation was 9.6%, 
whose coefficient variation was 9.6%. The highest accumulated volumes were 
recorded in the northern sector, corresponding to the administrative regions: Ipitanga, 
Valéria and Subúrbios Ferroviários. The dynamics of rainfall in Salvador is related to 
the action mechanisms of local and regional atmospheric circulation and phenomena 
from the ocean-atmosphere interaction. 
 
 
Keywords: geography, climate, rainfall, variability, tendency 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A radiação solar, ao proporcionar o aquecimento diferencial das superfícies 

continentais e oceânicas, induz à convecção do ar. A inclinação do eixo de rotação 

do planeta e o movimento de translação concorrem para a desigual distribuição de 

calor entre as regiões equatoriais e as regiões polares. Estes mecanismos vão 

influenciar a circulação atmosférica e a posterior definição dos tipos climáticos da 

Terra. 

 

Os oceanos tem papel imprescindível nessa relação, pois grande parte da umidade 

presente na atmosfera decorre da evaporação de suas águas superficiais. Esta 

umidade é transportada por correntes de ar e irá interferir na dinâmica climática de 

um ambiente. 

 

Outra importância relacionada aos oceanos são as correntes marítimas, cuja 

natureza, quente ou fria, também interfere nas características da atmosfera e das 

superfícies terrestres e seus ambientes naturais. 

 

Os ambientes naturais (paisagens desérticas, coberturas florestadas entre outros) 

são reflexos dos tipos de clima que os envolvem. Estes ambientes também 

determinam as condições atmosféricas circundantes, particularizando o clima e 

definindo seus atributos. 

 

Os elementos climáticos (temperatura, umidade e pressão do ar) se combinam aos 

fatores climáticos (latitude, altitude, continentalidade e maritimidade) para formar os 

sistemas meteorológicos (massas de ar, frentes e linhas de instabilidades); e 

proporcionar tipos de tempos variados, sazonalmente, de uma determinada região; 

e, conseqüentemente, controlar a gênese das precipitações pluviométricas. 

 

As precipitações pluviométricas assumem papel importante na definição climática de 

muitos ambientes (seco, semi-árido, úmido). A gênese destes fenômenos é bastante 

complexa e envolve diversos mecanismos e interações esclarecidos a seguir: 
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As precipitações podem ser originadas por mecanismos de abrangência 
regional ou apenas local. As chuvas regionais decorrem do choque de 
massas de ar com propriedades físicas distintas, geralmente associadas à 
invasão de massas polares sob massas de ar relativamente mais quentes e 
úmidas que configuram o avanço das chamadas frentes frias. A magnitude 
dos efeitos pluviométricos ocasionados pela entrada de frentes frias 
depende fundamentalmente das diferenças de temperatura entre as duas 
massas de ar em choque e, naturalmente, da quantidade de umidade 
disponível na massa de ar sob perturbação: as frentes frias geralmente 
ocasionam chuvas intensas e de menor duração, no verão, e chuvas mais 
longas e de menor intensidade no inverno. Já os mecanismos locais, que se 
podem sobrepor aos efeitos das perturbações frontais, são os principais 
responsáveis pelas variações quantitativas das chuvas que se precipitam 
sobre um determinado espaço geográfico. Tais mecanismos são expressos 
por: a) movimentos convectivos do ar pela ocorrência localizada de maiores 
temperaturas do ar em relação às áreas circundantes e, b) ascensão dos 
fluxos de ar pela presença de barreiras orográficas. O que se observa de 
comum nos três mecanismos citados é o movimento ascendente das 
correntes de ar, que ocasiona o seu resfriamento com ganho de altitude e 
propicia a condensação do vapor d’água para, então produzir as chuvas. 
(COELHO NETTO, 1994, p. 101) 

 

O regime pluvial é influenciado por outros elementos climáticos não menos 

importantes, a exemplo da temperatura, sendo que seu conhecimento detalhado é 

imprescindível para ordenar e planejar os espaços geográficos, evitando riscos ao 

ambiente. 

 

Coelho Neto (1994) observou que, quando se refere à pluviosidade, a quantidade 

relativa é o volume precipitado; o regime sazonal corresponde à distribuição 

temporal e as intensidades individuais estão associadas ao volume/duração. Estas 

são algumas das características que precisam ser levadas em consideração para 

efeito de planejamento de áreas urbanas, industriais ou rurais. Daí a importância de 

se considerar o estudo da variabilidade pluvial, para que se possa diferenciar o que 

seja pertencente a um ciclo (regime pluvial) do que seja influência de anomalias 

atmosféricas (variabilidade). 

 

A análise espaço-temporal da variabilidade das chuvas de uma área é pertinente 

pois, permite realizar estimativas com maior precisão, a fim de caracterizar o clima 

local e regional a partir desta variável, já que a temperatura por si só não é suficiente 

para individualizar o tipo climático existente em determinado espaço. 

 

Nos ambientes tropicais, em particular, as chuvas são mais irregulares em oposição 

às temperaturas que são mais regulares quanto ao seu comportamento. No entanto, 
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as precipitações pluviométricas constituem parâmetro de definição na 

individualização entre as estações do ano – período chuvoso e período seco. Tais 

características se materializam em grande parte do território brasileiro, 

principalmente nas regiões Norte, Centro-oeste e Nordeste. 

 

Até agora, diversos estudos foram realizados a fim de analisar os mecanismos de 

circulação atmosférica responsáveis pela gênese das chuvas na região Nordeste, 

em especial, sua porção oriental. 

 

Nimer (1966, p. 48) aponta que “todas as massas de ar responsáveis pelas 

condições climáticas na América do Sul atuam no Brasil, direta ou indiretamente”. Os 

centros de origem destes sistemas meteorológicos ora podem ser o continente 

(Depressão do Chaco e Floresta Amazônica), respectivamente, da Massa Tropical e 

da Massa Equatorial Continental; ora o oceano, a exemplo do Anticiclone 

Subtropical do Atlântico sul, fonte da Massa Tropical Atlântica. (NIMER, 1966) 

 

Segundo Mendonça et al (2007), a Frente Polar Atlântica exerce controle sobre os 

climas do país, quando da sua atuação expressiva nas porções centro-sul e 

repercussões no centro-norte-nordeste, nos períodos de outono, inverno e 

primavera, o que contribui, também, na dinâmica das chuvas destas regiões. 

 

A região Nordeste é fortemente influenciada pela Massa Tropical Atlântica, formada 

a partir dos Alísios de Sudeste oriundos do Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul e 

adquire calor e umidade ao seguir em direção às baixas latitudes, conferindo estas 

características às regiões por onde atua, principalmente no verão. (NIMER, 1989). 

 

Nota-se que a Massa Tropical Atlântica favorece o aparecimento de tempo estável, 

enquanto a instabilidade no tempo atmosférico é ocasionada pelas frentes frias e 

pelas ondas de leste, outrora conhecidas como correntes perturbadas do leste ou 

distúrbios ondulatórios de leste (DOL). Estas “ocorrem no seio dos anticiclones 

tropicais sob a forma de pseudo-frentes” a partir de movimentos ondulatórios sobre 

os mesmos; e pelas linhas de instabilidade tropicais, ou seja, “alongadas depressões 

barométricas induzidas em dorsais de altas” (NIMER, 1989, p. 318). 
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Segundo Nimer (1989), a faixa litorânea oriental do Nordeste está sujeita às chuvas 

frontais de sul e pseudo-frontais de leste, promovendo algumas individualidades 

quanto ao volume pluvial: 

 

do Rio Grande do Norte ao norte do Espírito Santo, os índices são sempre 
superiores a 1.250 mm. Ao longo deste litoral destacam-se duas áreas: de 
Pernambuco a Sergipe onde os índices são quase sempre superiores a 
1.500 mm, havendo locais que variam de 1.750 a 2.000 mm [...] do 
Recôncavo Baiano ao extremo sul da Bahia onde os índices são sempre 
superiores a 1.500mm [...]. (NIMER, 1989, p. 336). 

 

Para Menezes (2006, p. 25) “os mecanismos dinâmicos que produzem chuvas no 

NEB podem ser classificados em mecanismos de grande escala, em geral 

responsáveis pela maior parte da precipitação observada, e mecanismos de meso e 

micro escalas, que completam os totais observados”.  

 

Dentre os mecanismos de grande escala, destacam-se os sistemas frontais, 
associados à Zona de Convergência do Atlântico do Sul (ZCAS) e a 
Vórtices Ciclônicos da Alta Troposfera e a Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT). Fazem parte dos mecanismos de mesoescala as 
perturbações ondulatórias no campo dos Alísios (POAs), complexos 
convectivos de mesoescala (CCM) e brisas marinha e terrestre, enquanto 
circulações orográficas e pequenas células convectivas são os principais 
fenômenos de microescala atuantes na Região. (Da Silva, 2005 apud 
MENEZES, 2006, p. 25). 

 

Para Araújo (2006, p. 16) “o [...] NEB tem como característica grande irregularidade 

na precipitação, cujo comportamento é decorrente de um conjunto de fatores, como 

suas características naturais e influência de vários sistemas atmosféricos, 

fenômenos estes transientes”. 

 

Então, o caráter genético que articula a dinâmica das chuvas na faixa litorânea do 

Estado da Bahia liga-se aos mecanismos de circulação em meso-escala, pois 

durante a maior parte do ano, a Massa Tropical Atlântica atua nessa região. Sua 

porção inferior e ocidental é quente e úmida, devido à evaporação das águas do 

Atlântico Sul, o que pode influenciar no quantitativo de umidade do ar e, 

conseqüentemente, no volume pluviométrico. 

 

No período outono-inverno, as frentes oriundas do Anticiclone Migratório Polar 

avançam em direção às latitudes mais baixas causando instabilidade na atmosfera 
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da faixa oriental da região Nordeste, que irá acarretar formação de nebulosidade e 

ocasionar chuvas, inclusive em Salvador – área de estudo desta pesquisa. A 

ocorrência de chuvas em outras épocas do ano relaciona-se aos distúrbios 

ondulatórios do leste, aos vórtices ciclônicos de ar superior (VCAS) ou vórtices 

ciclônicos em altos níveis (VCAN), somando-se, a atuação do efeito das brisas 

marítimas. 

 

 “Os distúrbios de leste são [...] relacionados a precipitações na região oriental do 

Nordeste entre maio e agosto e os vórtices ciclônicos da alta troposfera [...] entre 

outubro e abril influenciam na ocorrência de chuvas significativas registradas 

principalmente em janeiro [...] o mês de maior ocorrência destes sistemas”. (Kousky, 

1980; Uvo, 1989; Mello et al., 1992 apud MENEZES, 2006, p. 25) 

 

As brisas marítimas associadas às variações termodinâmicas locais induzidas por 

aquecimento diferencial da superfície, a convergência e a convecção da umidade 

também contribuem na dinâmica dos totais pluviométricos da porção leste da região. 

(MENEZES, 2006, P. 24) 

 

A área de estudo ocupa uma posição particular no Recôncavo Baiano, ou seja, uma 

configuração peninsular entre a porção oriental da baía de Todos os Santos e o 

oceano Atlântico. Seus limites administrativos são delineados a partir dos municípios 

de Lauro de Freitas e Simões Filho, nas porções Nordeste e Norte, respectivamente. 

 

A área em estudo se localiza entre as coordenadas geográficas 12º47’19’’ – 

13º01’06’’ de latitude sul e 38º11’51’’ – 38º33’53’’ de longitude oeste. (Figura 1) 
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1.1. Problemática da pesquisa 

 

Esta pesquisa analisa o comportamento das chuvas no município de Salvador, a fim 

de identificar sua variabilidade e tendências. As oscilações mensal, sazonal, 

interanual e decadal do volume das chuvas em torno de uma normal pluviométrica 

pré-estabelecida tem relação com a dinâmica dos sistemas e subsistemas 

meteorológicos, com a anormalidade da temperatura da superfície do mar (TSM) e, 

também, com as características ambientais continentais e suas respectivas 

configurações espaciais. A variabilidade das chuvas em Salvador decorre da 

interação dos mecanismos atmosféricos, oceânicos e espaciais. 

 

Para investigar o problema, foi necessária a formulação de alguns questionamentos: 

 

Qual a tendência da variabilidade temporal das chuvas para Salvador, a partir da 

análise de 60 anos de dados, na série cronológica compreendida entre 1949 até 

2008? 

 

Será que existe uma dispersão muito alta das chuvas, quanto à sua distribuição 

espacial? 

 

Até que ponto há uma correlação entre a variabilidade das chuvas em Salvador, com 

a configuração espacial de seu entorno e seus constituintes ambientais? 

 

1.2. Objetivos 

 

Geral 

 

Analisar a variabilidade espaço-temporal das chuvas em Salvador, com propósito de 

caracterizar o comportamento deste elemento climático, identificando possíveis 

tendências e correlações ambientais. 
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Específicos 

 

 Identificar as condições meteorológicas sazonais que particularizam a porção 

oriental da região Nordeste do Brasil, e em especial o Recôncavo Baiano, com o 

propósito de relacioná-las ao regime e à variabilidade espaço-temporal das chuvas; 

 

 Analisar o comportamento das chuvas, a partir dos dados mensais do período 

1949-2008, referente ao posto pluviométrico da estação climatológica de Ondina (IV 

Distrito Meteorológico do INMET), com vistas a identificar sua variabilidade e 

tendências decadal, interanual, sazonal e mensal; 

 

 Analisar o comportamento das chuvas, a partir dos dados mensais do biênio 

2008-2009, referentes aos oito postos pluviométricos distribuídos na área de estudo, 

visando identificar a variabilidade e a tendência espacial; 

 
 Apresentar as tendências pluviométricas para a cidade de Salvador e indicar 

possíveis correlações ambientais. 

 

1.3. Justificativa 

 

A relevância deste estudo está na importância da análise da pluviosidade no 

contexto da Climatologia Geográfica que, juntamente aos trabalhos já existentes, 

pode vir a contribuir na identificação das tendências pluviométricas e dar suporte a 

futuras intervenções necessárias a minimizar eventuais problemas na cidade de 

Salvador. 

 

A presente pesquisa aborda um tema bastante significativo no âmbito das ciências 

da natureza – a variabilidade da pluviosidade na tentativa de identificar seu 

comportamento e implicações no espaço geográfico. No Brasil, a pluviosidade e a 

temperatura são os elementos mais amplamente estudados, devido à importância na 

delimitação das estações do ano, em grande parte de seu território; na captação de 

recursos hídricos para fins múltiplos; e no ordenamento e zoneamento dos espaços. 
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A análise temporal se justifica por abranger os períodos mais recentes possíveis e 

dispor de pelo menos 30 anos de dados observados, conforme critério reconhecido 

pela Organização Meteorológica Mundial – OMM (WMO, 1989), para verificar 

alterações no comportamento das chuvas. O período compreendido entre 1949 e 

2008, que totaliza 60 anos, satisfaz a proposta mencionada. 

 

A análise espacial se justifica pela tentativa de entender, de forma pioneira (já que é 

o primeiro trabalho que se realiza, levando-se em consideração a distribuição 

espacial dos volumes de chuvas, a partir de uma quantidade relativa de postos 

pluviométricos), o comportamento das chuvas no espaço soteropolitano, referente 

ao biênio 2008-2009. Para esta análise, foram utilizados dados de oito postos 

pluviométricos, geograficamente distribuídos em todos os setores da cidade. 

 

Cabe ressaltar que a maior parte de Salvador apresentou, nas últimas décadas, 

transformações consideráveis decorrente da implantação de infra-estrutura urbana. 

Este processo, quando vem sem o devido acompanhamento provoca problemas, 

pois, o volume de chuvas relacionado à intensa impermeabilização do solo, a falta 

de manutenção da rede de drenagem e as ocupações sem planejamento adequado.  

 

Este trabalho se torna importante, a fim de averiguar o comportamento das chuvas e 

indicar sua variabilidade e tendências espaço-temporal, bem como identificar 

padrões de recorrência nas ciclicidades das chuvas ao longo do tempo. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS 

 

Esta pesquisa está inserida no campo da Geografia Física, em seu ramo 

Climatologia, com abordagem sobre a variabilidade espaço-temporal da 

pluviosidade. 

 

A proposta escolhida foi amplamente estudada no Brasil, devido à importância em 

se compreender o comportamento das chuvas para efeito de planejamento dos 

espaços geográficos, já que o referido elemento climatológico (pluviosidade), em sua 

freqüência, intensidade e volume, também é utilizado para definir os tipos climáticos 

e ambientes naturais de uma região. 

 

Os conceitos de variabilidade e tendência da pluviosidade nortearam o 

desenvolvimento desta pesquisa. Para tanto, foram consultados diversos trabalhos 

como obras específicas, teses e dissertações, artigos publicados em revistas e 

periódicos especializados, a fim de embasar o processo de construção das etapas 

desta pesquisa. 

 

A análise quantitativa, a partir do uso freqüente de parâmetros estatísticos e 

programas computacionais, forneceu suporte à identificação da variabilidade 

espaço-temporal do fenômeno pluvial. 

 

Alguns trabalhos na abordagem da Climatologia e Meteorologia foram consultados 

no intuito de fornecer subsídios para a compreensão da dinâmica da variabilidade 

das chuvas: 

 

Sorre (1934, p. 90) inova ao aformar que o clima é uma “[...] série de estados 

atmosféricos sobre determinado lugar em sua sucessão habitual”. Esta proposição 

insere nas análises climatológicas, os dados totais do elemento climático a ser 

pesquisado. Por exemplo, nos estudos da dinâmica das chuvas, leva-se em 

consideração, os totais, em substituição às médias, de chuvas em determinado 

período, para verificar, o comportamento das chuvas de uma região, o que torna 

mais compreensível a dinâmica das chuvas, pois passa considerar as anomalias 

inerentes aos elementos atmosféricos. (MARÍN, 1990). 
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As preocupações de Sorre foram seguidas por outros geógrafos especializados em 

Climatologia, dentre eles: 

 

Pédelaborde (1957 e 1959 apud SANT’ANNA NETO, 2004, p. 103), “quando propôs 

o método sintético das massas de ar, na tentativa de elaborar um conjunto de 

técnicas que permitisse a definição dos tipos de tempo encarados em sua 

totalidade”. 

 

Monteiro (1971, p. 4), quando estabeleceu uma complementação aos estudiosos 

acima e inovou com a proposição de ritmo climático. Para ele, “o conceito de ritmo, 

expressão da sucessão dos estados atmosféricos, conduz, implicitamente, ao 

conceito de habitual, pois que há variações e desvios que geram diferentes graus 

de distinções até atingir padrões extremos”. 

 

Vale salientar que o presente estudo priorizou a análise dos totais pluviométricos, 

pois somente com esta abordagem pode-se identificar desvios em relação à normal 

esperada – anual e interanual – a fim de diferenciar regime pluvial (naturalmente 

cíclica) de variação pluvial (decorrente das anomalias atmosférica e oceânica). 

 

Monteiro (2003) afirmou que as chuvas são “[...] fenômenos descontínuos, mas 

cujas variações no tempo admitem padrões normais de distribuição anual [...]” o que 

caracteriza como regime “[...] bem como desvios extremos que levam à escassez e 

ao excesso[...]” o que caracteriza como variabilidade. 

 

Num sentido restrito, a expressão variabilidade, aplicada aos elementos climáticos, 

diz respeito à maneira como estes se comportam no tempo e no espaço, 

apresentando desvios (positivos e negativos) em relação à normal esperada. A 

persistência nos desvios, em pelo menos um período climático (mínimo de 30 anos 

de dados), pode acarretar alterações nas condições climáticas de um ambiente. 

(WMM, 1989) 

 

Os conceitos de variabilidade e tendência da pluviosidade, utilizados para balizar 

esta pesquisa, foram discutidos por Ribeiro (1996), Ayoade (2001), Sant’Anna Neto 

(2003), Machado (apud TAVARES, 2004), Tavares (2004) e Santos (2006). 
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Ribeiro (1996, p. 71) discutiu a questão fazendo distinção entre variabilidade e 

mudança climática e, segundo ele, variabilidade e oscilação “[...] referem-se a 

desvios em torno de uma média, de uma normal, desvios positivos e desvios 

negativos [...]”. Já a mudança climática “[...] significa alterações persistentes, que 

apontam para modificações das condições atmosféricas a longo prazo em uma 

determinada direção [...]”. 

 

Em se tratando do atributo pluviosidade, a variabilidade pode ocorrer em períodos 

relativamente curtos, conferindo dinamismo ao regime pluvial. Daí, a importância de 

uma análise seriada em longo prazo, para verificar se a normal climatológica indica 

oscilações persistentes que possam promover alterações na dinâmica do elemento 

estudado. 

 

Ayoade (2001, p. 206) define variabilidade como “flutuações no clima dentro de um 

período menor do que 30-35 anos, um período usualmente aplicado para cálculo dos 

valores das normais climáticas”. De qualquer forma, esta pesquisa pode indicar 

alterações persistentes, pois a soma dos períodos que foram analisados está de 

acordo com as idéias ou o entendimento do autor. 

 

Sant’Anna Neto (2003, p. 55) considerou ser a variabilidade das chuvas a “maneira 

pela qual os elementos climáticos variam no interior de um determinado período de 

registro de uma série temporal” e salientou que “a pluviosidade mostra-se muito mais 

complexa, uma vez que os mecanismos dinâmicos que produzem as chuvas variam 

muitas vezes de modo aleatório ou quase caótico em escalas temporais muito 

reduzidas”. Por isto, estabeleceu-se uma análise temporal da pluviosidade, com pelo 

menos trinta anos de dados, que corresponde a um período climático, a fim de 

indicar a variabilidade das chuvas produzidas pela oscilação sazonal dos sistemas 

meteorológicos e decorrentes de situações anômalas. 

 

Machado (1988 apud TAVARES, 2004, p. 51) denominou tendência climática “uma 

alteração caracterizada por um regular aumento ou decréscimo dos valores médios, 

verificado durante anos de observação”. Um desvio persistente num atributo do 

clima tende a uma mudança climática. Nesta perspectiva, Tavares aponta que: 
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a tendência não é uma mudança linear dos atributos ao longo do tempo 
cronológico, porque a circulação atmosférica permanece respondendo pela 
continuidade da variabilidade climática, mas constitui uma alteração suave, 
claramente marcante pelo crescimento ou diminuição, ao longo do período 
enfocado, dos valores médios dos atributos climáticos. A tendência climática 
pode levar a mudança climática, ao se estabelecer novo estado de equilíbrio 
no sistema, com os atributos se ajustando aos fluxos de matéria e energia. 
(TAVARES, 2004, p. 51). 

 

Tavares (2004, p. 50-51) salientou ainda que “a variabilidade climática poderá ser 

bem mais observada quanto maior for o período de dados, pois ela é [...] 

característica dinâmica da [...] atmosfera e está estreitamente vinculada à 

concepção de intervalos de recorrência”. O mesmo autor enfatiza que “a circulação 

atmosférica, em estreita interação com os aspectos geográficos de uma determinada 

área, é a responsável pela variabilidade do clima”. 

 

Santos (2006) apontou que, de forma geral, o termo “variabilidade climática” é 

utilizado para as variações de clima em função dos condicionantes naturais do 

planeta e suas interações, daí a denominação de variabilidade natural do clima. Já 

as “mudanças climáticas” seriam as alterações na variabilidade natural do clima 

devido às atividades humanas. 

 

Desta forma, é necessário identificar se está ocorrendo alteração na 
variabilidade natural para se poder afirmar que está havendo mudança 
climática. Em outras palavras, a variabilidade climática é a flutuação do 
clima em um período de tempo inferior a uma década após cessar o efeito 
do evento o clima retorna aos valores anteriores. Enquanto, na mudança 
climática, o clima não retorna aos padrões anteriores, ou seja, ele passa a 
apresentar novas características. (SANTOS, 2006, p. 21). 

 

De acordo com Conti (2000, apud SANTOS 2006, p. 22), “para a OMM, a evolução 

do comportamento atmosférico nunca é igual de um ano para outro ou mesmo de 

uma década para outra, podendo-se verificar flutuações a curto, médio e longo 

prazo”. 

 

Quando um sistema climático é muito complexo, por não ser ainda compreendido 

seu dinamismo, há muita dificuldade em distinguir alterações climáticas seja por 

atividades humanas, seja por sua variabilidade natural. (SANTOS, 2006) 
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Como se pode observar, a variabilidade é um processo que permeia os elementos 

climáticos e lhes dá dinamismo, com maior ênfase na pluviosidade, devido ao 

mecanismo de interações de sistemas atmosféricos de macro, meso e micro escalas 

espacial e temporal e suas associações com outros atributos do espaço geográfico. 

 

Sempre existirão discussões acerca da tendência que um determinado elemento 

climático pode apresentar, pois o dinamismo é inerente ao clima que, auxiliado pelo 

aprimoramento das técnicas, pode elucidar as causas das variações climáticas. 

 

2.1. Revisão da literatura existente 

 

Os estudos no campo da abordagem geográfica do clima há muito se faz presente 

nos centros acadêmicos, particularmente no que se refere aos temas direcionados 

ao espaço local: clima urbano e variabilidade da chuva. Este último é tema 

recorrente e necessário nos ambientes tropicais úmidos, onde a pluviosidade é o 

elemento climático mais importante. 

 

No âmbito do Brasil, a preocupação com o comportamento das chuvas sempre 

existiu. A partir da segunda metade do século XX, alguns trabalhos pioneiros foram 

realizados para entender melhor esse elemento climático. 

 

Monteiro (1967) desenvolveu estudo sobre o ritmo hibernal da frente polar e a 

dinâmica das chuvas na faixa atlântica do Brasil e Conti (1973) fez uma análise 

acerca da circulação secundária e o efeito orográfico na gênese regional das chuvas 

no nordeste paulista. Estes trabalhos evidenciaram que a produção científica, a 

necessidade de entender o comportamento das chuvas, os mecanismos genéticos 

de seu regime e a variabilidade motivaram a intervenção primeira dos autores 

supracitados. 

 

Posteriormente, tendo como referências os estudos de Monteiro, surgiram outras 

demandas em diversas áreas do país, a exemplo de Aouad (1978) que desenvolveu 

estudo sobre a tentativa de classificação climática para o Estado da Bahia; Pinto 

(1987) que fez uma análise têmporo-espacial da pluviosidade no Estado de Sergipe; 
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e Christofoletti (1986) com o estudo sobre a sazonalidade da precipitação na bacia 

do Piracicaba, em São Paulo. 

 

Mais recentemente, outros estudos acerca da variabilidade da pluviosidade, 

principalmente com as discussões sobre as mudanças climáticas, foram realizados 

para diferentes regiões do Brasil, com destaque para os trabalhos de: 

 

Sant’anna Neto (1995) analisou o comportamento das chuvas no Estado de São 

Paulo, em três períodos distintos (1888/1993; 1941/1993 e 1971/1993), onde 

abordou a variabilidade e tendência do fenômeno pluvial como uma contribuição à 

Climatologia Regional. Os resultados deste trabalho convergiram para o 

estabelecimento de uma classificação tipológica de unidades pluviais para o território 

paulista, bem como para uma tendência de incremento pluvial na maior parte de seu 

território. 

 

Baldo (2000) analisou a estrutura e a variabilidade interanual da precipitação 

pluviométrica na região Sul do Brasil, no período compreendido entre 1950 e 1997. 

A autora identificou que a estrutura da precipitação pluviométrica apresentou um 

núcleo bem marcado destas variáveis na porção oeste da referida região. Observou 

também que a variabilidade da chuva nem sempre esteve associada aos fenômenos 

El Niño ou La Niña. 

 

Cabral (2002) estudou a tendência e a variabilidade do fenômeno pluvial na Região 

Metropolitana de São Paulo e suas possíveis vinculações com o processo de 

urbanização. Utilizou-se da técnica de estudo de séries temporais aplicadas aos 

dados de chuvas de 37 postos distribuídos sobre o espaço supracitado, sendo que 

cada posto selecionado apresentou dados seqüenciais de pelo menos 30 anos. Os 

resultados da pesquisa apontaram que houve variação positiva e negativa da 

pluviosidade, sem apresentar relação com as transformações do espaço urbano. 

 

Andrade (2003) discutiu a variabilidade da precipitação pluviométrica na bacia do 

Rio Ivaí/Paraná, no período 1974-2001, onde empregou alguns parâmetros 

estatísticos como média, desvio padrão e correlação linear entre a precipitação 

nesta bacia e a anomalia da temperatura da superfície do mar (TSM) no oceano 



16 

 

 

Pacífico Equatorial. Observou que a precipitação pluviométrica é mais intensa à 

montante na bacia, enquanto a jusante a pluviometria é menor. 

 

Britto (2004) estudou a distribuição espaço-temporal da precipitação pluvial no Rio 

Grande do Sul com objetivo de identificar sua característica e relacioná-la aos 

sistemas atmosféricos que atuam no Estado. Foram utilizados dados mensais de 

precipitação pluvial do período entre 1967 a 1998, de 14 Estações Meteorológicas. 

Os resultados mostraram que os anos que apresentaram índices pluviométricos 

positivos e negativos estiveram associados aos fenômenos El Niño/Oscilação Sul. O 

autor identificou ainda que choveu mais na metade norte do Estado (totais 

superiores a 1500 mm) do que na metade sul (totais inferiores a 1500 mm). 

 

Bieras (2006) estudou a variabilidade e a tendência das variáveis climáticas –

pluviosidade e temperatura – e sua relação com a produtividade da soja nas 

Regiões Agrícolas de Assis e Orlândia (SP), a fim de confirmar a hipótese de ser a 

precipitação pluviométrica o principal fator determinante da variação interanual do 

rendimento da cultura em tais regiões. Os resultados alcançados para as Regiões 

Agrícolas de Assis e Orlândia demonstraram que a disponibilidade de água do solo 

ao longo do ciclo da cultura, e a quantidade de precipitação explicaram os valores 

extremos ocorridos na produtividade da cultura, em ambas as regiões estudadas, 

confirmando a hipótese considerada. 

 

Coelho (2006) estudou a variabilidade espacial das chuvas na cidade de Belo 

Horizonte-MG, a partir da expansão das estações pluviométricas instaladas em 

2003. Os resultados indicaram um verdadeiro ganho com estes novos pontos de 

coletas, que totalizaram 14 estações diferentemente das seis anteriores. A autora 

constatou que o acréscimo de estações pluviométricas é importante para análise das 

chuvas em áreas urbanas. 

 

No Estado da Bahia, em particular, alguns estudos foram desenvolvidos, tendo como 

foco a pluviosidade em diferentes aspectos: Andréa (1962), Bahia (1976), Aouad 

(1983), Silva (1984), SEI (1998). 
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Andréa (1962) realizou um estudo sobre as chuvas na Bahia, utilizou dados de 

postos pluviométricos de supervisão do DNOCS, referentes ao período 1934-1960, 

tendo como foco central a identificação das máximas e mínimas pluviais, a partir da 

normal estabelecida para o período. 

 

SEPLANTEC (1976) deu suporte para a realização e publicou o Atlas Climatológico 

do Estado da Bahia. O documento de número dois deste trabalho traz a análise da 

distribuição espacial das chuvas, a partir da utilização de parâmetros estatísticos, no 

auxílio à confecção das cartas de isoietas, referentes à distribuição espacial dos 

totais de chuvas e os desvios em torno da média. 

 

Aouad (1983) propôs uma tentativa de classificação climática para o Estado da 

Bahia, a partir da análise quantitativa dos atributos locais associada à análise 

qualitativa dos processos genéticos. A autora utilizou como suporte os parâmetros 

encontrados no Atlas Climatológico do Estado da Bahia, estabeleceu quatro regiões 

distintas quanto ao regime pluvial e apresentou similaridade entre os sistemas 

atmosféricos sobre o território baiano e os recortes geográficos naturais como limite 

da atuação destes sistemas. 

 

Silva (1984) realizou uma análise estatística do comportamento das chuvas no 

Estado da Bahia, a partir de procedimentos estatísticos e cartográficos, com ênfase 

a analisar a variabilidade espacial do fenômeno pluvial. 

 

SEI (1998) publicou um estudo sobre a análise dos atributos climáticos do Estado da 

Bahia, onde procedeu à análise da temperatura, pluviosidade e balanço hídrico, a 

fim de identificar as tipologias climáticas do Estado. A análise da pluviosidade 

possibilitou construir traçados no mapa de isoietas mais densos em toda a área de 

estudo, especialmente na faixa litorânea. 

 

Salvador também foi objeto de análises dos atributos climáticos, particularizando 

aquelas voltadas para a dinâmica das chuvas e as repercussões espaciais: Aouad 

(1985), Gonçalves (1992) e Aragão et al (2008). 
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Aouad (1985) desenvolveu um estudo sobre o comportamento das chuvas em 

Salvador, acerca de seu regime e variabilidade anual, sazonal e diária. Identificou 

que há certa regularidade quanto ao regime pluvial de Salvador, reportando a 

atuação no período outono-inverno da Frente Polar Atlântica-FPA. Salientou a 

importância de se trabalhar com os totais de dados pluviais, a fim de observar o 

volume precipitado, que normalmente se apresenta como desvio positivo muito 

acima da média, se for considerada a precipitação mensal, o que, pode-se associar 

à desorganização do espaço urbano. 

 

Gonçalves (1992) desenvolveu um estudo acerca dos impactos pluviais e a 

desorganização do espaço urbano em Salvador, a partir da análise dos eventos 

pluviais extremos, precipitados no recorte supracitado, considerando o período 

1904-1989. Constatou que: os eventos pluviais tem acompanhado o processo de 

expansão urbana, ou seja, tem aumentado com a incorporação de novos espaços 

ocupados (houve incremento percentual de chuva de 0,6% para o período 1930-

1959 e 15,6% para o de 1960-1989); apesar dos episódios pluviais concentrados 

serem os principais elementos de desorganização do espaço, a simples queda de 

taludes produzida por construções mal consolidadas de baixo padrão tecnológico, 

que caracterizam as áreas de “invasões” e a ocorrência constante de desabamentos 

sob chuvas menos intensas, revela, portanto, a fragilidade de construções das 

habitações e, consequentemente, o nível de vida da população afetada; os eventos 

de maior repercussão espacial estão relacionados à intensidade de precipitação 

máxima, em 24 horas, iguais ou superiores a 60mm, qualquer que seja a época do 

ano e mesmo em ano de pluviosidade reduzida; as inundações ocorrem, 

naturalmente, a partir das intensidades supracitadas, porém, os escorregamentos 

são mais efetivos a partir de intensidades de 70mm, em 24 horas; e os 

escorregamentos ocorrem com mais freqüência em declividades da ordem de 14 a 

27 graus, preferencialmente na escarpa de falha. 

 

Aragão et al (2008) promoveram estudo sobre a variabilidade sazonal e horária da 

chuva na cidade de Salvador-BA usando os dados registrados pela estação 

automática operada pelo Instituto de Gestão das Águas e Clima (INGÁ) na região 

administrativa de Itapuã. O ciclo diário da precipitação foi analisado através da 

freqüência (em dias) nos 24 intervalos de uma hora que constituem um dia, para o 
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período de abril de 2000 a junho de 2008. Os resultados obtidos para o conjunto dos 

meses, e também por quadrimestre, mostraram que a freqüência é mínima no 

período da tarde, entre as 12-13 e 18-19 HL (hora local), e máxima no período da 

madrugada e início da manhã, sendo que as chuvas mais intensas ocorrem no início 

da manhã, entre as 5-6 e 8-9 HL. Este ciclo diário indica a importância da interação 

entre a brisa e os ventos alísios. A análise dos anos de 2006 e 2007 quando a chuva 

esteve, respectivamente, acima e abaixo da média, apontando uma situação bi-

modal em meses chuvosos, o que sugere a importância de outros mecanismos 

dinâmicos na produção da chuva nestes meses. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

Para efeito de análise da variabilidade das chuvas em Salvador e apresentação dos 

resultados, a pesquisa foi dividida em duas partes: uma análise temporal, 

correspondente ao período 1949-2008, e uma análise espacial, referente ao período 

2008-2009. 

 

Os procedimentos foram divididos em três etapas: seleção dos dados e delimitação 

do recorte espaço-temporal; organização e tabulação dos dados; e análise dos 

resultados. 

 

3.1. Material e fontes 

 

Os dados utilizados para a realização desta pesquisa foram obtidos em duas fontes. 

 

Para a primeira parte, correspondente à análise temporal, recorreu-se ao IV Distrito 

Meteorológico do Brasil do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, órgão 

pertencente ao Ministério da Agricultura que, gentilmente, cedeu os valores mensais 

dos volumes de chuva do período 1949-2008, referente ao posto pluviométrico da 

estação climatológica de Ondina, situada em Salvador. 

 

O referido posto localiza-se entre coordenadas 13º00’19’’ de latitude sul e 38º30’31’’ 

de longitude oeste. Além da pluviosidade, junto a esta plataforma de coleta de 

dados, existem outros instrumentos para coletar dados de outros parâmetros 

climatológicos. 

 

Para a segunda parte, correspondente à análise espacial, os dados foram obtidos 

junto à Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador – CODESAL, órgão pertencente 

à Prefeitura Municipal de Salvador, que disponibilizou os dados de chuvas 

correspondentes a oito postos pluviométricos distribuídos em diferentes pontos do 

espaço soteropolitano. Como alguns postos foram implantados e/ou reativados a 

partir de 2008, selecionou-se o biênio 2008-2009 para promover a análise espacial. 
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Vale salientar que a CODESAL não administra todos os postos, apenas coleta 

informações do volume de chuvas pelos órgãos responsáveis que são os Ministérios 

do Exército e da Marinha, a EMBASA e o INGÁ. 

 

O Ministério do Exército supervisiona o posto pluviométrico 19º BC, situado entre as 

coordenadas 12º57’53’’ de latitude sul e 38º28’16’’ de longitude oeste. 

 

O Ministério da Marinha é responsável pelo posto instalado na Base naval de Aratu, 

(coordenadas 12º49’05’’ de latitude sul e 38º28’59’’ de longitude oeste). 

 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) disponibiliza informações do 

posto localizado no reservatório de Ilha Amarela (coordenadas 12º52’26’’ de latitude 

sul e 38º21’54’’ de longitude oeste) que está sob sua supervisão. 

 

O Instituto de Gestão das Águas e Clima da Bahia (INGÁ) é responsável pelas 

informações do volume de chuvas captados no posto pluviométrico situado em suas 

dependências (coordenadas 12º56’04’’ de latitude sul e 38º21’54’’ de longitude 

oeste) e do posto instalado nas dependências do Instituto do Meio Ambiente da 

Bahia (IMA), coordenadas 12º55’50’’ de latitude sul e 38º30’48’’ de longitude oeste. 

 

 A CODESAL é a responsável pelos postos Aterro Canabrava (12º55’06’’ de latitude 

sul e 38º25’50’’ de longitude oeste) e Aterro Centro (12º52’59’’ de latitude sul e 

38º’23’24’’ de longitude oeste). 

 

Por fim, tem-se as informações do volume de chuvas referente ao posto 

pluviométrico de Ondina, já mencionado. 

 

Cabe salientar que existem outros postos pluviométricos e estações climatológicas 

em Salvador, porém não se encontram em atividade ou não disponibilizaram os 

dados de chuvas. (Quadro 2, anexo e Figura 2) 

 

Para fins de análise numa escala mais ampla, foi feita uma tentativa de correlacionar 

os desvios do volume de chuvas, em relação à normal estabelecida, à ocorrência de 

anomalias nos padrões de circulação atmosférica decorrentes da interação com o 
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oceano. Para tanto, selecionou-se dados com registro de anomalias da TSM das 

águas dos oceanos Pacífico e Atlântico Tropical. 

 

Os dados referentes à ocorrência do aquecimento (El Niño) e resfriamento (La Niña) 

das águas do Pacífico Tropical e do dipolo do Atlântico (aquecimento/resfriamento 

das águas do oceano Atlântico Tropical Norte e Sul) foram obtidos junto ao 

CPTEC/INPE (2009) e organizados de acordo com a intensidade do evento – fraco, 

moderado e forte, para os dois primeiros, e a referência de positivo/negativo quando 

se referir ao dipolo. (Quadro 10, anexo) 

 

3.2. Procedimentos metodológicos 

 

O método utilizado para a realização da análise temporal da pesquisa foi 

basicamente o quantitativo aplicado à Climatologia, ou seja, a série temporal de 

volumes de chuvas e o procedimento de análise foi o descritivo e relacional. 

 

A partir daí, deu-se o tratamento estatístico através de alguns parâmetros como a 

média, o desvio padrão e o coeficiente de variação, a fim de encontrar valores ora 

que se aproximam ora que se afastam da normalidade pluviométrica para o período 

e indicar possível tendência na variação, ciclo e/ou recorrência na série temporal 

selecionada. Os desvios em relação à normal foram comparados a situações de 

anormalidade do sistema oceano-atmosfera. 

 

Para a obtenção da normal (média) pluviométrica foi utilizada a expressão: 

 

µ = ∑Xi/N 

 

Onde ∑ é a soma dos valores, Xi é cada valor dos dados de pluviosidade (mensal, 

sazonal, anual) e N é o número de anos da série, conforme D’Hainaut (1997, p. 63) 

“a média aritmética duma amostra é o quociente da soma ou da soma dos dados [...] 

pelo número desses dados. A média aritmética é o índice global mais 

frequentemente utilizado”. 
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É importante a obtenção da média quando se deseja apontar a normal de chuva 

para o período de registro. Lucas (2009) a aplicou na análise dos eventos de chuvas 

persistentes para Belo Horizonte, no período de 1970-2005, e Gonçalves (1992) a 

aplicou ao estudo dos impactos pluviais e desorganização do espaço urbano de 

Salvador, onde encontrou valor médio em torno de 1921,6 mm anual para o período 

1904-1989. 

 

O desvio-padrão é uma das mais utilizadas medidas de variação de um grupo de 

dados. Tem a vantagem de permitir uma interpretação direta desta variação, pois ele 

é expresso na mesma unidade que a variável (Kg, mm, atm…). Sua formulação é 

assim enunciada: 

 

σ =    ∑(Xi-X)2 

              N 

σ – desvio padrão 

Xi – corresponde a cada valor individual 

X – o valor médio 

N – número de todos os valores 

 

“Para fazer a avaliação da dispersão através de um índice que tenha a mesma 

dimensão que os dados, toma-se a raiz quadrada da variância que se chama desvio 

padrão” (D’HAINAUT, 1997, p. 86). 

 

Assim, estabeleceu-se o desvio padrão da série temporal de chuvas para o período 

1949-2008 e para outros recortes menores (mensal, sazonal, interanual e decadal) a 

fim de identificar desvios importantes em relação a normal estabelecida para o 

referido período. 

 

Em seguida, para obter o grau de dispersão da variável analisada, utilizou-se o 

coeficiente de variação, expresso da seguinte forma: 

 

CV = DP/X*100% 
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Onde: 

CV – coeficiente de variação 

DP – desvio padrão 

X – o valor médio 

 

Pimentel-Gomes (1985 apud CARVALHO et al 2003) organizou os coeficientes de 

variação em intervalos, da seguinte maneira: inferior a 10% (baixo); entre 10% e 

20% (médio); entre 20% e 30% (alto); e maior que 30% (muito alto). 

 

Na organização do material, os dados foram ordenados, criando um quadro 

funcional para análise e interpretação através da geração de gráficos, a fim de 

visualizar a variabilidade e tendências. 

 

Assim, foi estabelecido o desvio padrão da série temporal de chuvas para o período 

1949-2008 em sua dimensão mensal, sazonal, interanual e decadal, com vistas a 

identificar desvios importantes em relação à normal estabelecida. Em seguida, o 

grau de dispersão da variável analisada foi obtido a partir do coeficiente de variação. 

 

Para a realização desses procedimentos estatísticos foi utilizada a ferramenta 

operacional computacional Excel 2007, que facilitou a organização e tabulação dos 

dados e a geração de diversos gráficos, para a interpretação dos resultados da 

pesquisa. 

 

Análise espacial 

 

A identificação da distribuição das chuvas em Salvador foi possível, a partir da 

disponibilidade do volume precipitado nos postos pluviométricos 19º BC, Aterro 

Canabrava, Aterro Centro, Base Naval, Ilha Amarela, IMA, INGÁ e Ondina. 

 

Cabe ressaltar que o período de análise foi referente ao biênio 2008-2009, por 

razões já esclarecidas.  

 

De posse dos referidos dados, seguiu-se sua organização e tabulação, obedecendo 

aos seguintes procedimentos: 
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Geração de banco de dados com auxílio do software Excel 2007, sendo organizados 

de forma a atender aos requisitos para análise, ou seja, distribuição mensal dos 

totais de chuvas dos postos supracitados. 

 

A partir daí, foram utilizados alguns parâmetros estatísticos para visualizar a 

distribuição espacial e avaliar o grau de variabilidade das chuvas sobre a área em 

análise. Estes parâmetros foram o desvio-padrão e o coeficiente de variação. 

  

A próxima etapa culminou na seleção da base municipal, para a espacialização dos 

dados de chuvas tabulados. Para tanto, utilizou-se a base georreferenciada 

organizada pela SEI (2006). Cada posto pluviométrico foi sendo inserido, a partir de 

suas coordenadas geográficas sobre o recorte espacial. O software Arcview 3.2 foi 

de suma importância na realização deste procedimento. 

 

Em seguida, os valores de chuvas tabulados e organizados em ambiente Excel 2007 

foram importados no ambiente Arcview 3.2, para promover a espacialização dos 

dados pontuais de chuvas dos postos pluviométricos e proceder à ligação entre os 

valores de precipitação e os pontos coordenados. 

 

Em outra etapa, aplicou-se o método dos polígonos de Thiessen (ou das áreas de 

influência) com o uso da extensão create thiessen polygons v. 2.6 do Arcview 3.2, a 

fim de identificar a área de influência de cada posto pluviométrico e facilitar a 

interpolação e o auxílio a possíveis ajustes. (Figura 2) 

 

O termo Thiessen deriva do meteorologista americano Alfred H. Thiessen e sua 

preocupação em encontrar solução para o preenchimento dos espaços vazios 

próximos às estações pluviométricas. (AMORIM et al, 2008) 

 

O procedimento seguinte foi a interpolação dos dados de chuvas mensais, sazonais, 

anuais e interanual do biênio 2008-2009, referentes aos postos pluviométricos 

selecionados, a fim de gerar os mapas de isoietas. Para esta finalidade, fez-se uso 

do interpolador kriging, a partir do software Surfer 9.0. 
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O método de interpolação krigageng é amplamente utilizado na geração de mapas 

de isolinhas e é um recurso de fácil manuseio, desde que os dados estejam 

organizados de maneira adequada. (JORGE et al, 2007; SANTOS et al, 2007) 

 

Como o procedimento se dá a partir da análise pontual das informações contidas no 

banco de dados dos postos pluviométricos e a quantidade de postos é bastante 

reduzida, priorizou-se a utilização do interpolador supracitado, a fim de que cada 

ponto tenha influência apenas em sua área, conforme os polígonos de Thiessen. 

 

Os mapas gerados foram organizados em layout do ambiente Surfer 9.0, onde foi 

possível o acréscimo da formatação necessária a atender às exigências da 

Cartografia e à posterior análise das informações espacializadas. 

 

Por fim, procedeu-se a um estudo analítico do caráter genético das chuvas vinculado 

à dinâmica da circulação atmosférica. Para tanto, recorreu-se a estudos anteriores 

que abordaram os sistemas meteorológicos atuantes sobre a região Nordeste e a 

sazonalidade das chuvas. 
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4. A DINÂMICA ATMOSFÉRICA REGIONAL E SEUS REFLEXOS NO REGIME 

DAS CHUVAS 

 

Com aproximadamente 18,28% do território nacional em uma área de 1.556.001,1 

km2, o Nordeste brasileiro compreende nove estados que abrigam uma população 

de, aproximadamente, 51.534.406 habitantes (IBGE, 2007). 

 

A enorme extensão territorial da região apresenta diferentes formações superficiais, 

desde amplas planícies e litorais rebaixados com cotas altimétricas inferiores a 200 

metros, relevo que atinge os 800 metros em média, como as elevações da 

Borborema, Ibiapaba e Araripe, até formas superiores aos 1000 metros de altitude, a 

exemplo do conjunto orográfico Espinhaço-Diamantina. 

 

As formações superficiais delineadas pela configuração continental, conjugadas à 

posição latitudinal e aos diferentes sistemas de circulação atmosférica atuantes 

fazem com que a região Nordeste do Brasil seja uma das mais complexas do 

mundo, do ponto de vista climatológico. 

 

Nimer (1977) e Mendonça et al (2007) abordaram as particularidades climáticas do 

Nordeste brasileiro e suas interações aos ambientes geográficos naturais. 

 

A individualidade da região, quanto aos aspectos climáticos e em relação a outros 

ambientes do Brasil, não é em decorrência das diferenças térmicas e sim devido à 

grande variabilidade espacial das chuvas, as quais refletem os mecanismos de 

circulação atmosférica e fenômenos associados, massas de ar tropicais, frentes frias 

e convergência dos alísios dos hemisférios norte e sul, que tem aí caráter 

transicional. 

 

O Nordeste brasileiro está inserido, mais precisamente, no contexto climático do 

hemisfério Sul. Alguns centros de ações atmosféricas (Anticiclone Semifixo do 

Atlântico Sul e Anticiclone Migratório Polar) influenciam na formação dos sistemas e 

subsistemas meteorológicos, que caracterizam os diversos tipos de tempo e os 

climas do Brasil. 
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O Anticiclone semifixo do Atlântico Sul é a origem da Massa Tropical Atlântica e o 

Anticiclone Migratório Polar a da Massa Polar Atlântica. A atuação desses sistemas 

meteorológicos está associada às condições de estabilidade e de instabilidade do 

tempo atmosférico, contribuindo assim para a dinâmica da variabilidade das chuvas 

verificadas na porção oriental do Brasil. 

 

Nimer (1989), Santos (2006) e Reis (2006) identificaram os regimes pluviais da 

região Nordeste. 

 

O deslocamento da ZCIT provoca a maior parte das chuvas no setor norte da região, 

no período de fevereiro a maio. As frentes frias oriundas das médias latitudes 

concorrem para o máximo de chuvas no setor sul do Nordeste. Já os remanescentes 

de frentes frias e os distúrbios ondulatórios do leste são responsáveis pelos maiores 

índices pluviométricos no setor leste da região, atuantes nos meses de abril a julho. 

 

Cabe ressaltar que, na porção litorânea do setor leste, os índices pluviométricos são 

sempre superiores a 1250mm anuais, destacando-se algumas subáreas, quanto à 

distribuição dos totais de chuvas: do Estado do Rio Grande do Norte ao Estado da 

Paraíba é de 1250 a 1500mm; de Pernambuco a Sergipe, quase sempre superiores 

a 1500mm; e do Recôncavo baiano ao extremo sul da Bahia, onde a normal 

esperada é quase sempre acima dos 2000mm anuais. 

 

Aouad (1983), Santos (2006), Menezes (2006) e Araujo (2006) teceram 

considerações sobre os mecanismos de meso-escala atuantes sobre o Nordeste 

oriental e suas contribuições na gênese das chuvas durante o ano. 

 

Os principais sistemas de meso-escala que contribuem para alterações no tempo 

sobre a porção oriental do Nordeste são conhecidos como Distúrbios Ondulatórios 

de Leste (DOL), Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS) ou Vórtices Ciclônicos 

em Altos Níveis (VCAN), além do mecanismo de brisas. 

 

Os Distúrbios Ondulatórios do Leste são correntes de ar com orientação leste-oeste 

que se propagam no front dos alísios de sudeste, em decorrência de variação acima 

da normal da TSM do oceano Atlântico. Sua ocorrência, normalmente, é de maio a 
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agosto, o que contribui para o aumento do volume de chuva e o prolongamento da 

estação chuvosa do litoral leste do Nordeste. 

 

Os Vórtices Ciclônicos de Ar Superior formam-se sobre o oceano Atlântico, 

principalmente durante o verão, e são freqüentes também na porção oriental da 

Bahia. A formação dos VCAS está relacionada às condições de tempo quente e forte 

advecção do ar, em decorrência da migração de sistemas frontais para esta região.  

  

Fenômenos locais ligados à diferença térmica entre o ar circundante sobre as 

superfícies terrestres e as águas oceânicas também interferem na alteração do 

tempo e acréscimo de volume de chuvas. Como exemplo, tem-se as instabilidades 

termodinâmicas induzidas por aquecimento diferencial da superfície ou mecanismo 

de brisas, convergência e convecção de umidade. 

 

As frentes frias oriundas do sul, em sua migração sazonal em direção à região 

Nordeste, ocorrem com maior intensidade no sul da Bahia, atingem, normalmente, 

as latitudes do Recôncavo baiano e repercutem, raramente, além desta posição 

geográfica do Brasil, enfraquecidas devido ao gradiente térmico elevado, à medida 

que se aproximam das latitudes equatoriais. 

 

O maior volume de chuvas que precipita na área de estudo ocorre nos meses de 

abril, maio e junho. Estas precipitações estão relacionadas à migração das frentes 

frias do sul, que encontram condições de maior aquecimento basal nas águas 

oceânicas e nas superfícies continentais, que por sua vez, provocam instabilidades 

atmosféricas e favorecem a pluviosidade. 

 

Diferentemente do Semi-árido brasileiro, onde as chuvas são concentradas e 

irregulares, a faixa litorânea oriental do Nordeste, mais precisamente na área em 

análise, não há registro de mês sem precipitação pluviométrica. Esta condição 

particular se explica pela atuação dos mecanismos das frentes frias, no período 

outono-inverno; dos Vórtices Ciclônicos de Ar Superior, nos meses de verão; dos 

Distúrbios Ondulatórios de Leste, mais intensos no período outono-inverno; além de 

efeitos locais, como o mecanismo das brisas. 
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A configuração de Salvador e seu entorno, onde a leste situa-se o oceano Atlântico 

e a oeste a baía de Todos os Santos gera condições termodinâmicas peculiares que 

também interferem na dinâmica atmosférica local. 

 

Jesus (1991), Silva (2005), Reis (2006), Alves (2007), Bezerra (2006), Lima (2008) e 

Araujo (2009) analisaram e identificaram os principais fenômenos atmosféricos 

responsáveis pela variabilidade interanual das chuvas no Nordeste brasileiro. 

 

Quando um regime pluvial se desvia de sua normalidade, dá-se o nome de 

variabilidade. Este feito está associado a alguns fenômenos produzidos pela 

oscilação da temperatura acima ou abaixo da normal esperada, cientificamente 

denominado de anomalia. A principal anomalia das águas superficiais dos oceanos 

Atlântico e Pacífico que interfere na circulação normal e repercute na variação dos 

índices de chuvas para o Nordeste é a oscilação da TSM dos oceanos Atlântico 

tropical, recentemente identificada como dipolo do Atlântico Norte e Sul, e Pacífico 

Tropical, popularmente conhecido como El Niño e La Niña. 

 

A expressão dipolo do Atlântico refere-se ao aquecimento ou resfriamento diferencial 

das águas superficiais do oceano Atlântico Norte e Sul acima/abaixo da média, 

oscilando da normalidade decorrente do mecanismo das estações do ano (verão e 

inverno). Ainda não se conhecem detalhadamente as causas desta variação, apesar 

de estudos recentes, sem consenso, relacioná-la à dinâmica solar. 

 

Verifica-se que, quando a TSM do Atlântico Sul se desvia acima da normalidade, os 

índices de chuvas seguem a mesma trajetória, ou seja, o volume precipitado 

aumenta em relação à média. Pode-se aferir que, nessas condições, ocorre maior 

evaporação, o que torna o ar mais úmido e os alísios sopram este ar em direção às 

baixas latitudes, o que interfere na dinâmica das chuvas em todo o Nordeste. 

Quando há resfriamento do Atlântico Sul, observa-se normalmente o inverso, ou 

seja, volume de chuvas fica abaixo da normal histórica esperada. 

 

O aquecimento (El Niño) e o resfriamento (La Niña) das águas superficiais do 

oceano Pacífico Tropical também interferem na dinâmica das chuvas da região 

Nordeste do Brasil. 
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A ocorrência do fenômeno El Niño está relacionada à diminuição do volume 

pluviométrico da região, uma vez que há um bloqueio das frentes frias oriundas das 

médias latitudes em direção às áreas equatoriais. 

 

O fenômeno La Niña, associa-se ao aumento das chuvas para a região, em 

decorrência de maior atuação de frentes frias que chegam ao Nordeste, podendo 

atingir o Rio Grande do Norte. 

 

Cabe ressaltar que o período de resfriamento das águas do oceano facilita o 

deslocamento do Anticiclone Migratório Polar e, conseqüentemente, da Massa Polar 

Atlântica mais ao norte de sua posição habitual, o que ocasiona frentes frias mais 

intensas no litoral oriental do Nordeste. 

 

Em períodos de ocorrência do fenômeno La Niña, conjugados ao maior aquecimento 

do Atlântico Tropical Sul, as chuvas são bem mais intensas na porção oriental do 

Nordeste do Brasil. 

 

Diversos estudos foram realizados (citados neste trabalho), outros estão em 

andamento e muitos virão para que se conheçam, detalhadamente, as anomalias 

que dão mais dinamismo à circulação normal da atmosfera e interferem nas 

condições climáticas de uma região. 
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5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O SÍTIO DE SALVADOR 

 

O espaço soteropolitano faz parte do contexto climático do Nordeste brasileiro, mais 

especificamente do setor oriental, margeado a leste pelo oceano Atlântico e dele 

recebe forte influência ao longo do ano, onde as condições de tropicalidade 

influencia na organização das atividades econômicas, principalmente no tocante à 

atividade do turismo. 

 

A configuração espacial de Salvador é bastante singular, pois possui um formato 

peninsular onde, a leste e ao sul, é banhada pelo oceano Atlântico; a oeste, pela 

baía de Todos-os-Santos; e ao norte e a nordeste, limita-se, respectivamente, com 

os municípios de Simões Filho e Lauro de Freitas. 

 

A cidade de Salvador, situada entre a Baía de Todos os Santos e a fachada 
Atlântica, apresenta uma multiplicidade de elementos topográficos – morros, 
colinas e escarpas cristalinas aos quais se interpõem os vales e as planícies 
litorâneas – que caracterizam e individualizam sua paisagem urbana. 
(GONÇALVES, 1978, sine página). 

 

 Esta posição peculiar favorece a grande influência atenuadora exercida pelas águas 

oceânicas, a partir do mecanismo das brisas diurna e noturna. 

 

A cidade se instalou sobre um antigo planalto altamente dissecado, principalmente 

em espigões entremeados por algumas importantes bacias de drenagem 

(Camurugipe, Cobre e Lucaia) e áreas planas litorâneas. Cabe ressaltar que a 

porção oeste deste compartimento é constituída por uma escarpa de falha íngreme e 

contínua, de orientação sudoeste-nordeste, separando dois grandes compartimentos 

geomorfológicos – a Cidade Alta da Cidade Baixa. 

 

5.1. Aspectos morfoestruturais e o sistema de drenagem 

 

Com relação aos traços estruturais Salvador, no que cerne à gênese e à estrutura, 

está ligado à dinâmica do Recôncavo baiano, onde se distinguem quatro 

componentes principais: o Alto Cristalino, a Zona de Falha, a Bacia Sedimentar do 

Recôncavo e a Planície Costeira Quaternária. 
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Também conhecido por Cidade Alta e Bloco Alto de Salvador, 

 

O alto cristalino representa um bloco estrutural elevado, constituído por 
rochas preexistentes de alto grau de metamorfismo. Esta unidade sofreu os 
efeitos sucessivos dos eventos tectônicos que produziram grandes falhas, 
cujas fendas e fraturamentos deram origem aos vales estreitos e profundos 
da atual rede de drenagem de Salvador. Seu manto de alteração pode 
atingir até 30 metros de profundidade, produzindo um solo de coloração 
avermelhada e textura dominantemente argilosa em decorrência do 
intemperismo químico dominante nesse ambiente de clima tropical úmido. 
Em algumas encostas, é possível observar blocos do embasamento 
cristalino sob o manto intemperizado que ainda exibem as superfícies de 
fraturamento. (ABREU, 1998, sine pagina). 

 

Esta feição representa a maior parte da superfície de Salvador, configurando-se 

numa superfície planáltica que, ao longo do tempo e sob a ação do clima quente 

úmido, foi profundamente dissecada em espigões e colinas entremeados por um 

sistema de vales, onde se instalaram, modernamente, novas avenidas que integram 

o sistema viário da cidade. 

 

Segundo Abreu (1998, sine pagina), “a zona de falha de Salvador corresponde ao 

limite tectônico oriental da Bacia Sedimentar do Recôncavo. O trecho emerso tem 

inicio no Porto da Barra e se estende de forma linear por 20km até o município de 

Simões Filho”. 

 

Na porção sul oriental da linha de falha, desenvolveu-se o planalto, sobre o 
qual surgiu a cidade. O escarpamento de falha possui encostas abruptas de 
perfil retilíneo com traçado quase uniforme porém festonados em alguns 
trechos, que são hoje, com a urbanização, ladeiras como as da Água 
Brusca, São Francisco, Taboão, Montanha, Conceição etc. (ABREU, 1998, 
sine pagina). 
 

 

Outros componentes geológicos que configuram a paisagem soteropolitana estão 

representados pela cobertura sedimentar, associada à Bacia Sedimentar do 

Recôncavo e aos depósitos de areias, cordões arenosos e dunas que formam a 

Planície Costeira Quaternária. 

 

O sítio urbano de Salvador situa-se sobre rochas do embasamento cristalino 
(granulitos e metabasitos pré-cambeianos), sedimentos cretáceos 
representados por formações sedimentares da Bacia do Recôncavo (Grupo 
Ilhas), sedimentos terciários constituídos pela Formação Barreiras, de 
origem continental, além de material de deposição quaternários antigos e 
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recentes. (Fujimori e Menezes et al, 1975; 1978 apud GONÇALVES, 1992, 
p. 60). 

 

As características dos solos que servem de suporte às formações vegetais variam 

entre o argiloso, passando pela textura siltosa, mesclando com o arenoso. Quanto à 

sua gênese, a maior parte está ligada ao processo de alteração do material 

subjacente (rocha sã). 

 

Os processos químicos atuantes e predominantes foram responsáveis pela 
espessa camada de alteração nas rochas pré-cambrianas, resultando num 
perfil bem desenvolvido com textura silto-arenosa e silto-argilosa. As 
estruturas da rocha matriz estão preservadas nos horizontes inferiores C e 
D, mais argilosos e nitidamente identificáveis. Nas formações cretáceas a 
alteração química resultou em solos com horizontes distintos, entre os quais 
se destaca o massapê [...]. Os sedimentos da Formação Barreiras, menos 
afetados, são areno-arenosos com espessura variável, de cores variegadas 
e níveis conglomeráticos pouco consolidados. Nas formações quaternárias 
as alterações são encontradas nas dunas litorâneas e seixos, sendo 
datadas do Quaternário Antigo. (GONÇALVES, 1992, p. 60). 

 

Do ponto de vista geomorfológico, Salvador possui diferentes feições morfológicas: 

espigões, colinas, vales, planícies, dunas, cordões litorâneos, dentre outras. 

 

Os espigões e as colinas são as morfologias dominantes que moldam a paisagem 

da cidade. 

 

A dissecação do planalto em espigões e colinas é notória, principalmente quando se 

observa áreas da cidade como o espigão Central, que abrange as áreas de 

ocupação mais antiga (Centro Histórico, Barbalho, Vitória, dentre outros); o da 

Liberdade; o de São Caetano; o espigão da parte alta do Subúrbio Ferroviário (Alto 

do Cabrito, Alto da Terezinha, Mirantes de Periperi e Alto de Coutos); o da 

Federação; Brotas; e o do Cabula. Na porção central, aparecem as colinas, 

dominantes em Cajazeiras, Águas Claras, Mussurunga, Estrada Velha do Aeroporto 

e entorno da represa Ipitanga. (GONÇALVES, 1992) 

 

Entremeado pelos espigões e colinas, surge um terceiro componente 

geomorfológico que domina a paisagem de Salvador, o sistema de vales. Estes 

possuem “um direcionamento SW/NE com um paralelismo à escarpa de falha. O 

entalhamento de suas seções é facilitado pelo material como o manto de alteração 
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sobre embasamento cristalino e a estrutura sedimentar da Formação Barreiras”. 

(ARAÚJO, 2003, sine pagina) 

 

Segundo Gonçalves (1992), este tipo de relevo na cidade de Salvador tem 
como característica principal um fundo plano, que é colmatado por 
sedimentos colúvio-aluvionais com desníveis acentuados na área planáltica 
atingindo cotas de 30 a 40 metros entre os topos dos espigões mais 
elevados. Mais estreitos e profundos nas áreas dos morros, eles alargam-se 
nas confluências, onde formam baixadas pantanosas ou lagoas 
temporárias. Esta feição morfológica (vales) foram aproveitadas 
principalmente nas décadas de 70 e 80 para a construção das principais 
vias expressas de Salvador, constituindo hoje o que se conhece como 
“avenidas de vales”. (GONÇALVES, 1992 apud ARAÚJO, 2003). 

 

Outro componente a identificar, como elemento marcante na paisagem da cidade de 

Salvador, é a planície litorânea, que se divide em duas partes: a primeira, ocupando 

a face sul da cidade, prolonga-se da Barra até o bairro de Amaralina e a outra, 

estende-se de Amaralina até as imediações de Itapoan. 

 

Na primeira parte, o direcionamento e as feições geomóficas diferenciam-se 
não só na estrutura como também nas suas formas atuais. O trecho inicial 
da costa segue um padrão retilíneo com direcionamento W/E, 
caracterizando-se pela presença de colinas que terminam com o 
aparecimento das praias. O começo a segunda seção da costa em 
Amaralina apresenta direcionamento SSW/NNE, que compreende a mesma 
orientação da escarpa de falha, daí até o litoral norte aparecem as planícies 
pantanosas e com a presença em alguns trechos de acumulação de areias, 
sendo que as dunas (paleoformas) neste setor do relevo atestam as 
mudanças climáticas ocorridas nesta região. (ARAÚJO, 2003, sine pagina). 

 

No tocante aos aspectos das encostas, Salvador possui cerca de sete sistemas de 

encostas particularizadas, conforme aspectos geológico, geomorfológico, geotécnico 

e hidrogeológico: encostas adaptadas e/ou condicionadas ao avanço da erosão do 

host da falha de Salvador, encostas de áreas de exploração mineral desativadas, 

encostas de aterros, encostas esculpidas na interface da Formação 

Barreiras/Embasamento Cristalino, encostas esculpidas no manto de alteração do 

embasamento cristalino, encostas esculpidas em solos de Formação Salvador e 

encostas esculpidas em solos de Formação Pojuca. (SALVADOR, 2004) 

 

A ocupação das encostas, seja de forma planejada ou por meio de invasões, é uma 

marca histórica na vida da cidade e palco de muitas tragédias associadas a 

deslizamentos de terras decorrentes da atuação dos eventos pluviais e da infra-
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estrutura insuficiente. Tais ocupações também afetam a dinâmica dos cursos 

d’águas, tanto pela carga de sedimentos quanto pela poluição. 

 

A propósito, Salvador apresenta uma ampla rede de drenagem que forma diversas 

bacias hidrográficas. “Estas se distribuem em duas vertentes: a do Atlântico e a da 

baía de Todos os Santos”. Aproximadamente 80% das águas que caem em 

Salvador e alimentam seus rios se direcionam diretamente ao oceano Atlântico, “em 

função da morfologia e da estrutura geológica”. (FALK 1978, sine página) 

 

“A falha de Salvador, mais próxima à borda oriental da baía de Todos os Santos, 

estabelece uma linha divisória natural, restringindo as águas que se dirigem para a 

baía a poucas e pequeninas bacias”. (FALK, 1978, sine página) 

 

Em função da forte pluviosidade local, as águas que vertem para a baía de 
Todos os Santos são predominantemente meteóricas. Formam-se 
pequenas bacias fluviais, algumas de caráter tipicamente torrencial, embora 
de menor importância. Destacam-se as bacias do Rio do Cobre e dos 
Riachos Pirajá, Periperi, outrora Paraguari, Macaco e Cotegipe. A vertente 
do Atlântico expõe a maior parte da rede de drenagem do município, 
mostrando que o caimento geral das terras de Salvador tem direção NW-
SE, provavelmente resultante dos movimentos tectônicos, cujos maiores 
esforços se orientam de SW para NE. Ao contrário da vertente da baía de 
Todos os Santos, a do Atlântico apresenta longos cursos d’água que vão 
aumentando de importância na direção NE. As principais bacias 
hidrográficas dessa área são: Camarogipe, Pedras, Jaguaripe e Joanes. 
(FALK, 1978, sine página). 

 

A ampla densidade de cursos d’águas de Salvador, todos perenes e com grande 

volume e vazão, tem capacidade de suprir a demanda por este recurso natural, 

porém a quase totalidade dos rios e riachos que drenam suas áreas estão 

comprometidos (poluição, assoreamento), principalmente, com o processo de 

degradação decorrente da ocupação sem planejamento de suas margens e o 

direcionamento de muitos efluentes residenciais (que não possuem sistema de 

esgotamento sanitário) para os canais fluviais. 

 

5.2. O ambiente climático 

 

A cidade do Salvador recebe influência da massa de ar Tropical Atlântica, que lhe 

confere certo grau de estabilidade. A instabilidade do tempo atmosférico está 
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relacionada ao avanço, no período outono-inverno, das correntes perturbadas do sul 

oriundas da migração sazonal das frentes frias e dos distúrbios ondulatórios 

atmosféricos de leste que se formam no front dos alísios de sudeste, provocando 

chuvas no litoral oriental da Bahia. 

 

Os fatores geográficos que particularizam o clima de Salvador são: a baixa latitude, 

que lhe confere temperaturas elevadas e uniformes ao longo do ano; alta umidade 

do ar, devido à forte influência marítima; mecanismo das brisas, em decorrência da 

variação diurno-noturna das temperaturas das superfícies continentais e oceânicas, 

que, por sua vez, concorrem na diminuição da amplitude térmica diária, favorecendo 

ao surgimento de áreas com maior conforto ambiental; e as formas do relevo, cujo 

predomínio de colinas, espigões e vales interfere na circulação do ar. 

 

A normal pluviométrica esperada para um período superior a 30 anos está sempre 

acima dos 1900mm anuais e a temperatura média anual em torno dos 25ºC, 

parâmetros indicativos para o tipo climático Tropical Chuvoso sem estação seca, 

(GONÇALVES, 1992 e SEI, 1998). 

 

5.3. A ocupação e a ampliação urbana 

 

A maior parte de Salvador sofreu alteração na paisagem urbana em decorrência do 

crescimento urbano acelerado. A partir dos anos 50 do século XX, verificou-se um 

grande crescimento de Salvador quanto: 

 

à diversificação das atividades econômicas, implantação do Centro Industrial de 

Aratu – CIA e do Complexo Petroquímico de Camaçari; 

 

à infraestrutura urbana, com a abertura das novas avenidas de vales que possibilitou 

a disseminação de outros centros comerciais e de serviços; 

 

ao aumento da população, em decorrência do êxodo rural pelos atrativos criados 

com as intervenções nos espaços de Salvador e área metropolitana, principalmente 

postos de trabalhos. 
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Conforme Teixeira et al (sine data), Salvador apresentou um processo de expansão 

urbana contínuo e bastante acelerado a partir da década de 50, se comparado ao 

período anterior, que vai de sua fundação em 1549 até primeira metade do século 

XX, quando as atividades comerciais e habitações residenciais se concentravam no 

centro. Com o crescimento populacional, a partir, inicialmente, do processo 

migratório, tem-se um aumento na demanda por novos espaços, o que 

necessariamente força à ocupação de outras áreas da cidade, incluindo aí a periferia 

e as áreas verdes. 

 

Os locais que foram atendidos com “melhores serviços de infra-estrutura tiveram 

grande aumento de seu valor, dificultando o acesso da população de baixa renda, 

impulsionando-as para áreas menos favorecidas, como fundo de vales não drenados 

e áreas de encostas”. (TEIXEIRA; GIUDICE; RODRIGUES, sine data, p. 1) 

 

Ainda, segundo Regina e Fernandes (2005, p. 122), “Na configuração da cidade, a 

partir de 1950, a intensificação da urbanização está diretamente relacionada a 

alguns fatores importantes para o deslocamento da população do campo para a 

cidade”, o que veio gerar a “concentração espacial de habitantes em Salvador”. 

Alguns desses fatores são: a mudança da atividade econômica regional, passando 

da agropecuária para a industrial; a expansão da malha rodoviária e ampliação da 

oferta deste modelo de transporte; a construção da Refinaria Landulfo Alves no 

Recôncavo; a criação de agências de fomentos ao desenvolvimento (SUDENE, 

BNB); e a implantação do CIA. 

 

A implantação da indústria do Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) na 
década de 1950, iniciando a extração e refino de petróleo, instalação do 
Centro Industrial de Aratu (CIA) na década de 1960, e o funcionamento das 
primeiras fábricas do Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC) na 
década de 1970 intensificam consideravelmente a urbanização provocando 
mudanças estruturais dentre eles o deslocamento do eixo dinâmico da 
economia do setor agrícola para o industrial. (TEIXEIRA; GIUDICE; 
RODRIGUES, sine data, p. 3). 

 

Segundo Silva e Silva (2000, p. 190), a partir da década de 60, ocorreram alterações 

significativas na fisionomia dos espaços soteropolitanos, em decorrência da 

implantação das avenidas de vales “fundamentais para a construção de grandes 

projetos habitacionais e para a descentralização funcional urbana”. Com isto, houve 
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o crescimento das aglomerações habitacionais nas zonas litorâneas, com destaque 

para o bairro da Pituba; a implementação do Centro Administrativo da Bahia, na 

Avenida Paralela; a construção da Estação Rodoviária e do Shopping Center 

Iguatemi. 

 

Essas ações impulsionaram ainda mais o dinamismo da economia de Salvador, 

atraindo novos empreendimentos comerciais, de serviços e residenciais, além de 

muitas ocupações desordenadas construídas pela população de baixa renda. 

 

Em 1968, Salvador tinha uma população de cerca de 1.000.000 pessoas e 
já apresentava uma maior complexidade na distribuição espacial. Se 
consolidava e se ampliava a densidade populacional em áreas com usos 
residenciais. Com relação aos distintos estratos de renda, a população com 
maiores rendimentos seguia concentrando-se nos bairros orientados para o 
sul e próximos ao mar. Os estratos de renda média ocupavam os bairros de 
centro histórico da cidade, onde eram comuns a deterioração das 
construções; aos poucos a referida população passou a ocupar outras áreas 
no centro, onde começou a existir uma maior heterogeneidade social e 
funcional. A população de renda mais baixa seguia concentrando-se desde 
o centro histórico até o norte da cidade, nas encostas dos vales, ademais de 
ocupar também o chamado Subúrbio Ferroviário, em bairros isolados e 
distantes da malha urbana contínua. (REGINA; FERNANDES, 2005, p. 
123). 

 

Regina e Fernandes (2005) sinalizam ainda que a década de 1980: 

 

Ficou, portanto, caracterizada pelo crescimento da periferia como a forma 
espacial mais importante da cidade. O “Miolo da cidade” é o grande 
exemplo da expansão periférica de Salvador, com a implantação de 
grandes conjuntos habitacionais, muitas invasões e favelas, bem como a 
existência de vários loteamentos legais e ilegais, entre outros. Entretanto, 
esta época também apresenta um forte crescimento da área urbana 
contínua através da verticalização de vários bairros e da ocupação dos 
espaços vazios que ainda existiam. (REGINA; FERNANDES, 2005, p. 124) 
 

 

Essas transformações. aliadas ao tipo de relevo predominante (colinas, espigões e 

vales), trazem a possibilidade de risco socioambiental advindo da ocupação irregular 

e do uso inadequado do solo. 

 

As características deste sítio heterogêneo reuniram-se as condições ideais 
para a localização da cidade e capital administrativa da colônia portuguesa 
em nosso país, hoje, mercê da necessidade de expansão e, 
conseqüentemente, da modificação do ritmo de vida da grande metrópole, 
tornaram-se verdadeiro entrave para as soluções de planejamento e 
assentamento urbanos, face aos processos de erosão antrópica... Ao lado 
dos processos de erosão natural, o antropismo interfere em grande parte 
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nos movimentos coletivos de solo, esporádicos, mas sempre presentes na 
história da cidade e nas inundações das avenidas de vale, tão comuns no 
dias atuais que se constituem assim, nos problemas fundamentais para o 
planejamento da cidade. (GONÇALVES, 1978, sine página). 

 

Para facilitar as intervenções espaciais e gerenciar as ações e desenvolvimento de 

políticas públicas, o espaço soteropolitano continental foi dividido em 17 Regiões 

Administrativas (RAs). (Figura 3) 
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6. SALVADOR E A VARIABILIDADE DAS CHUVAS 

 

A análise dos dados de chuvas relativa à série temporal 1949-2008, referente ao 

posto pluviométrico da estação climatológica de Ondina, permitiram identificar 

alguns cenários quanto à variabilidade e à tendência pluviométrica, em sua 

distribuição decadal, interanual, sazonal e mensal. 

 

Os dados de chuvas distribuídas mensalmente, num total de 60 anos, foram 

transformados em gráficos que revelaram alguns desvios em relação à média que, 

neste caso, ficou em torno de 1964,6mm. (Quadro 1, anexo) 

 

6.1. Análise temporal 

 

De maneira geral, os desvios em torno da média pluviométrica são mais 

significativos quando da decomposição da série temporal em escalas menores 

(anual, sazonal, mensal) do que se a análise for efetivada considerando a escala 

decadal e a normal climática, ou seja, 30 anos de observações. 

 

Vale salientar ainda que, a esses desvios, observa-se um padrão de distribuição na 

escala sazonal, o que vai caracterizar e demarcar nitidamente o período chuvoso, 

que se reporta ao trimestre abril-maio-junho. 

 

6.1.1. Análise decadal da variabilidade das chuvas, 1949-2008 

 

O ordenamento dos dados pluviométricos, obedecendo a uma análise por década, 

apresenta certa homogeneidade quando se investiga uma série longa de 

observação, neste caso 60 anos de dados mensais de chuvas, referente ao período 

1949-2008, e se compara com outra de mesma duração, pois a regularidade a longo 

prazo é inerente aos elementos climáticos e a variabilidade decadal das chuvas em 

Salvador segue esta tendência. 

 

As seis décadas decompostas do período supracitado (1949-1958, 1959-1968, 

1969-1978, 1979-1988, 1989-1998 e 1999-2008) apresentaram uma variabilidade 
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bastante discreta, no sentido do pequeno desvio muito pouco em relação à normal 

de 19646,3 mm decadal (valor médio referente as seis décadas).  

 

Por outro lado, observou-se que, na primeira década (1949-1958), a pluviosidade 

apresentou um desvio relativamente negativo em relação à normal pluviométrica e, 

na terceira década (1969-1978), registrou desvio acima da média. 

 

As demais décadas se apresentaram bem mais próximas da normalidade, ora se 

ajustando positivamente ora negativamente, o que indica um coeficiente de variação 

baixo, pois o grau de dispersão ficou em torno de 7,4% (Figura 4) 

 

Essa situação força uma polaridade em termos de freqüência acumulada das chuvas 

para Salvador, entre as duas décadas supracitadas, e as remetem a situações que 

podem ter contribuído para a diminuição ou o aumento da pluviosidade nesses 

períodos. 

 

Com relação a essa organização, reflexos de circulação em grande escala estão 

intimamente ligados à dinâmica das chuvas. 

 

A primeira década (1949-1958) apresentou situações típicas do episódio El Niño, em 

suas fases de intensidade fraca e forte, e duas fases do episódio La Niña de 

intensidade forte. Este cenário, juntamente com a ocorrência abaixo da média da 

TSM do Atlântico Sul, pode ter proporcionado inibição de chuvas em conformidade à 

normal estabelecida. 

 

As situações acima evidenciam influência desses fenômenos no quantitativo 

precipitado para a região Nordeste, conforme Bezerra (2006) e Araújo (2009). É 

evidente que, no caso da precipitação no espaço em análise, levam-se em 

consideração também os mecanismos de circulação secundária como os distúrbios 

de leste. (MENEZES, 2006; Mota, 1997, apud ARAÚJO, 2009). 
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Fonte: Quadro 3 – Distribuição pluviométrica decadal do período 1949-2008. 
           Confecção e Organização: Joseval S. Palma. 2010. 
 
Figura 4: VARIABILIDADE DECADAL DA PLUVIOSIDADE - PERÍODO 1949-2008 (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA) 

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

1949-1958 1959-1968 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008

Volume Pluvial Média

 

 Volume total: 117877,9mm 

Normal esperada: 19646,3mm 

Desvio padrão: 1453,8mm 

Coeficiente de Variação: 7,4% 

mm 

Década 

Volume total: 117877,9mm 
Normal esperada: 19646,3mm 
Desvio padrão: 1453,8mm 
Coeficiente de variação: 7,4% 

 



46 

 

 

A segundo década (1959-1968) teve forte influência do fenômeno La Niña, que 

apresentou sintonia à TSM do Atlântico Sul em sua fase positiva, o que indica 

evidência da relação destas situações anômalas ao quantitativo das chuvas acima 

da média, na maior parte dos anos que compõem aquela década. (Figura 5 e 

Quadro 10, anexo) 

 

6.1.2. Análise interanual da variabilidade das chuvas, 1949-2008 

 

A partir da delimitação da normal pluviométrica, ou seja, a média dos índices de 

chuvas anuais da série analisada (1964,6mm), pôde-se perceber a grande 

variabilidade destes dados ao longo do intervalo. Este procedimento não obedeceu a 

um padrão de distribuição normal, daí a dificuldade de estabelecer um ciclo neste 

tipo de organização. 

 

Em termos de amplitude, houve anos em que o desvio pluviométrico foi bastante 

significativo em relação à média, caso de 1964 e 1989, quando os volumes 

ultrapassaram a faixa dos 3000mm anuais, enquanto que, no ano de 1961, o volume 

ficou abaixo de 1000mm. 

 

Também, verificou-se a existência de desvios em relação à normalidade por três 

anos ou mais como no caso dos períodos 1950-1955, 1957-1959, 1979-1983, 1991-

1993 e 2001-2003 que ficaram abaixo da média. Já nos períodos relativos aos anos 

de 1973-1975, 1984-1986, 1988-1990 e 2003-2006, houve desvio acima da média. 

 

Ao comparar esses períodos às anomalias da TSM dos oceanos nas latitudes 

tropicais, é possível perceber que, nos intervalos cujos volumes pluviométricos 

ficaram abaixo da normalidade, houve ligação, ora à TSM negativa do Atlântico Sul 

apesar da forte presença do La Niña (caso do primeiro período, 1950-1955) ora em 

consonância ao fenômeno El Niño de intensidade forte (caso do segundo, 1957-

1959). O terceiro período (1979-1983) mesclou situações de influência da TSM 

negativa do Atlântico com El Niño de intensidade forte. O quarto (1991-1993) 

apresentou sintonia a um período de forte El Niño e o quinto (2000-2002) não 

apresentou associação, a priori, com as anomalias das águas superficiais dos 

oceanos Atlântico e Pacífico. 
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Fonte: Quadro 4 – Distribuição pluviométrica decadal, período 1949-2008. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma. 2010. 
 
Figura 5: FREQUÊNCIA ACUMULADA DA DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA DECADAL, PERÍODO 1949-2008 (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA) 
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A similaridade, contudo, ocorreu nos intervalos que registraram anos contínuos de 

valores acima da pluviosidade média, pois o primeiro (1973-1975) esteve em 

consonância com o aquecimento das águas superficiais do Atlântico Tropical; o 

segundo (1984-1986) também seguiu nesta direção; o terceiro (1988-1990) ligado à 

forte La Niña; e o quarto (2003-2006) ao aquecimento da TSM do Atlântico. (Figura 

6 e Quadro 10, anexo) 

 

O menor volume de chuvas foi registrado no ano de 1961 (936mm) e o de maior 

registro pluviométrico 1964 (3417,7mm), com amplitude pluvial de 2481,7mm. Nota-

se que os dois últimos anos de todo o período analisado (2007-2008) se 

configuraram entre os de menores índices pluviométricos. 

 

Diante desse quadro analisado, pôde-se detectar situações inusitadas com relação 

ao comportamento das chuvas, ao longo dos 60 anos: 

 

Primeiramente, verificou-se que cerca de 34 anos, dentre os 60, registraram valores 

abaixo da média, que ficaram em torno de 1964,6mm anuais, enquanto que apenas 

26 anos registraram valores acima do normal. Entretanto, cabe ressaltar que estes 

últimos registraram valor acumulado, na ordem de 62245,5mm, diferentemente dos 

anos cujos valores de chuvas ficaram abaixo da média, quando o acumulado foi de 

55632,4mm. 

 

O desvio padrão foi de 465,9mm de chuvas e o coeficiente de variação de 23,7%, o 

que indica uma alta dispersão dessa distribuição temporal. 

 

Quando o volume de chuvas da série temporal de 1949/2008 foi organizado 

conforme a distribuição anual, o padrão de variabilidade se apresentou mais 

heterogêneo em comparação à distribuição cronológica decadal. 

 

A distribuição interanual da precipitação pluviométrica para Salvador se mostrou 

bastante variável em comparação ao intervalo que representa a distribuição decadal. 

(Figura 7). 
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Fonte: Quadro 5 – Distribuição pluviométrica interanual, período 1949-2008. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
 
Figura 6: DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA INTERANUAL, PERÍODO 1949-2008 (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA) 
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           Fonte: Quadro 5 – Distribuição pluviométrica interanual, período 1949-2008. 
            Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
 
            Figura 7: FREQUÊNCIA ACUMULADA DA DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA INTERANUAL, PERÍODO 1949-2008 (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA)
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6.1.3. Análise mensal e sazonal da variabilidade das chuvas, 1949-2008 

 

No que se refere à distribuição mensal da precipitação no período de registro (1949-

2008), algumas situações peculiares se fizeram notar: por cerca de 28 vezes, o mês 

de abril registrou os maiores volumes pluviométricos e o mês de maio, por cerca de 

22 vezes. Já o mês de junho, registrou, por cerca de 10 vezes, maior precipitação 

mensal. Qualquer outra situação oposta a esta é considerado anormalidade, ou seja, 

um ano atípico para este setor do Estado da Bahia. 

 

Por outro lado, os meses de janeiro de 1949, 1952 e 1967; fevereiro de 1961 e 2006; 

setembro de 1961; outubro de 1954; e novembro de 1961 e 1977 registraram os 

menores índices da série histórica. Todos estes meses apresentaram totais 

pluviométricos mensais abaixo dos 10mm. Em compensação, o mês de abril de 

1984, com 889,8mm, e de 1985, com 869mm, tiveram os maiores registros 

pluviométricos, configurando-se assim, também, em índices de anormalidade. Em 

meio a estas irregularidades, os demais meses seguiram uma tendência de 

regularidade em seus respectivos anos de registros. (Figura 8 e Quadro 1, anexo) 

 

A distribuição sazonal da pluviosidade para Salvador, no período 1949-2008, 

apresentou-se muito desigual, pois somente o trimestre abril-maio-junho registrou 

43,7% da precipitação, período este considerado o de maior incidência anual das 

chuvas. 

 

O primeiro trimestre janeiro-fevereiro-março registrou o menor volume precipitado 

com 16,5% do total da série temporal de 60 anos. Os intermédios ficaram com os 

trimestres julho-agosto-setembro (21,2%) e outubro-novembro-dezembro (18,5%). 

 

O cenário apresentado pode ser transformado em recortes temporais menores, 

como a organização da distribuição sazonal da precipitação por década ou por ano, 

sendo que os meses que representam a primavera e o verão se alternam como os 

períodos de menores índices pluviométricos. Já nos meses do outono 

(principalmente, abril e maio), as precipitações são geralmente maiores. (Figura 9) 
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Quanto à distribuição dos totais pluviométricos mensais, observou-se que apesar do 

mês de abril ter apresentado o maior registro histórico de volume de chuva, levando-

se em consideração cada ano, o acumulado para o período 1949-2008 trouxe o mês 

de maio na primeira posição com 15,9% do volume de chuva dos 60 anos conforme 

a distribuição mensal, seguido de perto pelo mês de abril, com 15,7%. Junho ficou 

na terceira posição, fechando o ciclo de outono chuvoso. 

 

O mês de março, que antecede o trimestre chuvoso, e o mês de julho, posterior à 

este período, contribuíram, respectivamente com 7,8% e 9,5% para os totais de 

chuvas, no período histórico em análise. 

 

Os demais meses contribuíram com índices de chuvas abaixo de 7%, ficando o mês 

de janeiro em última posição. 

 

Os volumes precipitados nos meses de abril e maio, individualmente, ficaram acima 

do total dos meses de janeiro, dezembro e setembro. O que não se configura em 

meses secos, pois o correto é afirmar que são menos chuvosos do que os meses do 

outono. Quando comparados a outros ambientes, como o semi-árido, os totais aí 

precipitados foram maiores que os registrados naquele ambiente. (Figura 10) 

 

As principais características da análise da distribuição sazonal da precipitação, para 

o recorte 1949-2008, são a falta de um padrão e a alta dispersão dos valores 

precipitados para os períodos de verão, outono, inverno e primavera. 
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Fonte: Quadro 3 – Percentuais pluviométricos mensais, período 1949-2008. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
 

Figura 9: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL SAZONAL DA PLUVIOSIDADE, PERÍODO 1949-2008 (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA) 
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Fonte: Quadro 3 – Percentuais pluviométricos mensais, período 1949-2008. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 

 
Figura 10: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL MENSAL DA PLUVIOSIDADE, PERÍODO 1949-2008 (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA) 
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Variabilidade das chuvas, janeiro-fevereiro-março, 1949-2008 

 

A partir da análise sazonal das chuvas para a série 1949-2008, verificou-se que o 

período de janeiro a março contribuiu com 21782mm (18,5% do total) e apresentou 

uma dispersão muito forte, pois seu coeficiente de variação ficou em torno de 50,8%. 

 

A série analisada apresentou 32 anos com pluviosidade abaixo da média de 363mm, 

28 anos acima desta normal e um alto grau de variabilidade, demonstrando ausência 

de um padrão da pluviosidade com certa regularidade. 

 

Vale salientar que, o máximo de pluviosidade para o período registrou um índice 

pluviométrico acima dos 1000mm (1177,4mm), no ano de 1964, e a menor 

acumulação nos três meses da série temporal foi de 32,7mm, no ano de 1993, 

apresentando amplitude bastante elevada. (Figuras 11 e 12) 

 

Variabilidade das chuvas, abril-maio-junho, 1949-2008 

 

Este trimestre foi mais significativo, com relação aos totais pluviométricos 

investigados no período 1949-2008. Pôde-se detectar o registro total de 51570,3mm 

precipitados, correspondente a um valor médio de 859,5mm de chuvas e equivalente 

a 43,7% do total. A freqüência acumulada evidenciou 29 anos com pluviosidade 

acima da normal pluviométrica, para essa escala temporal. 

 

A amplitude pluviométrica foi bastante elevada, ou seja, o menor índice precipitado 

foi de 383,1mm, em 1953, e o maior foi de 1467,2mm, no ano de 1975. Seu 

coeficiente de variação ficou em 33,4%, o que se configurou em dispersão muito 

alta. Isto indica a inexistência de padrão da distribuição trimestral, apesar de 

apresentar uma dispersão menor, se comparado ao trimestre janeiro-março. 

 

Cabe ressaltar que há uma grande oscilação anual da precipitação do período, ao 

longo da série histórica selecionada, indicando uma alta variabilidade das chuvas 

com uma certa oscilação da pluviosidade. (Figuras 13 e 14) 
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Fonte: Quadro 6 – Distribuição pluviométrica sazonal, período 1949-2008, janeiro-fevereiro-março. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
 
Figura 11: DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL, PERÍODO 1949-2008, JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA) 
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Fonte: Quadro 6 – Distribuição pluviométrica sazonal, período 1949-2008, janeiro-fevereiro-março. 

             Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
 
Figura 12: FREQUÊNCIA ACUMULADA DA DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL, PERÍODO 1949-2008, JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO 
                  (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA) 
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Fonte: Quadro 7 - Distribuição pluviométrica sazonal, período 1949-2008, abril-maio-junho. 

             Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
 
Figura 13 - DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL, PERÍODO 1949-2008, ABRIL-MAIO-JUNHO (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA) 
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Fonte: Quadro 7 - Distribuição pluviométrica sazonal, período 1949-2008, abril-maio-junho. 
             Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 

 
Figura 14: FREQUÊNCIA ACUMULA DA DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL, PERÍODO 1949-2008, ABRIL-MAIO-JUNHO 
                  (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-Ba) 
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Ano 

Volume total: 51570,3mm 
Normal esperada: 859,5mm 
Desvio padrão: 287,5mm 
Coeficiente de variação: 33,4% 
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Variabilidade das chuvas, julho-agosto-setembro, 1949-2008 

 

Os meses representativos do inverno registraram, para a série de 60 anos (1949-

2008), 25028,3mm, contribuindo com 21,2% do total. A média pluvial de 417,1mm 

oscilou entre o mínimo de 191mm, em 1961, e o máximo de 873,7mm, em 1971. 

 

Cabe ressaltar que, do volume registrado no ano de 1971 (2807mm), precipitou 

apenas no dia 27 de abril de 1971, 367mm (fato um tanto inédito que caracteriza um 

episódio concentrado). (GONÇALVES, 1992). 

 

Observou-se uma menor oscilação entre os anos para o período, se comparado aos 

demais períodos sazonais, apesar da dispersão muito forte (coeficiente de variação 

de 31,1%). Trinta e cinco anos registraram precipitação menor que a normal 

esperada e a tendência para os últimos cinco anos foi de registro pluvial abaixo da 

média. (Figuras 15 e 16) 

 

Variabilidade das chuvas, outubro-novembro-dezembro, 1949-2008 

 

Este trimestre, que corresponde aos meses mais representativos da primavera, 

aparece na última posição em comparação aos demais, se for considerado o volume 

de chuvas acumulado, que registrou 19497mm, com média de 325mm e amplitude 

pluvial consideravelmente alta. Convém informar que o ano de 1989 registrou o 

maior volume para este período, em torno de 729,8mm. Já o menor registro foi de 

63,9mm, para o mesmo período, no ano de 2002. 

 

Assim como no primeiro período sazonal analisado, este trimestre apresentou forte 

dispersão dos dados pluviais, com um coeficiente de variação de 47%. Verifica-se 

que a distribuição não apresentou um padrão, devido à grande oscilação anual dos 

volumes pluviométricos do trimestre, em relação à média. 

 

Os anos de menor pluviosidade predominaram: 33 contra 27, do total de 60 anos 

(período de análise da pesquisa). Em compensação, os 27 anos registraram 

volumes maiores (12527,2mm) em relação à totalidade. (Figuras 17 e 18) 
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Fonte: Quadro 8 - Distribuição pluviométrica sazonal, período 1949-2008, julho-agosto-setembro. 
             Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 

 
Figura 15: DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL, PERÍODO 1949-2008, JULHO-AGOSTO-SETEMBRO (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-Ba) 
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Ano 
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Fonte: Quadro 8 - Distribuição pluviométrica sazonal, período 1949-2008, julho-agosto-setembro. 
             Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 

 
Figura 16: FREQUÊNCIA ACUMULADA DA DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL, PERÍODO 1949-2008, JULHO-AGOSTO-SETEMBRO  
                  (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-Ba) 
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        Fonte: Quadro 9 – Distribuição pluviométrica sazonal, período 1949-2008, outubro-novembro-dezembro. 
         Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 

 
         Figura 17: DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL, PERÍODO 1949-2008 OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-Ba) 
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Fonte: Quadro 9 – Distribuição pluviométrica sazonal, período 1949-2008, outubro-novembro-dezembro. 

             Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
 
Figura 18: FREQUÊNCIA ACUMULADA DA DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL, PERÍODO 1949-2008, OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO  
                  (Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-Ba) 
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Ano 
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6.2. Análise espacial 

 

O estudo da variabilidade das chuvas é de grande importância no plano das análises 

climatológicas, sobretudo quando se aplica a um espaço altamente antropizado, 

como o espaço da cidade de Salvador, pois a tendência das chuvas, quanto à 

distribuição espacial, pode indicar os setores onde se concentram os maiores 

volumes de chuvas, o que favorece às intervenções necessárias, a fim de minimizar 

possíveis impactos em decorrência do uso do solo. 

 

Para se realizar uma análise espacial, é necessária uma rede ampla de estações 

meteorológicas, abrangendo uma grande quantidade de dados, de pelo menos 30 

anos. Entretanto, devido à dificuldade na obtenção destes dados, em decorrência do 

baixo número de estações em funcionamento, num total de oito, e o curto período de 

tempo em que a maior parte delas estão em operação (menos de 2 anos), não foi 

possível realizar uma análise climática da espacialidade das chuvas em Salvador. 

Deste modo, foi possível representar a variabilidade espacial referente a dois anos 

de dados mensais, com o propósito de identificar a variação anual, sazonal e 

mensal. 

 

Os dados pluviais mensais relativos ao biênio 2008/2009, referentes aos oito postos 

pluviométricos selecionados para análise espacial em Salvador, permitiram 

identificar alguns cenários acerca de sua variabilidade. Ao todo, são apresentados 

cerca de 36 mapas com o propósito de visualizar a distribuição mensal, sazonal, 

anual e interanual. 

 

6.2.1. Variabilidade espacial da distribuição inter/intra-anual das chuvas, 2008-

2009 

 

O processo de ordenamento e análise dos dados pluviais permitiu constatar que o 

maior acumulado no volume de chuvas, em Salvador, no biênio 2008-2009, ficou 

concentrado na porção norte e noroeste da cidade. Enquanto que, os menores 

volumes acumulados para o mesmo biênio ocorreram nas proximidades da baía de 

Aratu. (Figura 19) 
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A dispersão espacial do volume das chuvas acumulado para o biênio 2008-2009 

registrou um coeficiente de variação em torno de 19,8%, o que se configura como 

valor de média dispersão, conforme escala proposta por Pimentel-Gomes (1985 

apud CARVALHO et al 2003). Esta escala estabelece os valores em: baixa 

dispersão (intervalo menor que 10%), média dispersão (entre 10% e 20%), alta 

dispersão (entre 20% e 30%) e muito alta dispersão (intervalo acima de 30%). 

 

Por outro lado, os intervalos que apresentaram baixa e média dispersão abrangeram 

a grande parte de Salvador, particularmente na porção centro-ocidental voltada para 

a baía de Todos-os-Santos. 

 

Já as maiores dispersões espaciais, apareceram nos setores de Salvador 

margeados pela costa atlântica e pela baía de Aratu. Os desvios foram bastante 

consideráveis, pois apresentaram índices acima dos 25%, o que denota uma alta 

variabilidade das chuvas no plano espacial. (Figura 20) 

 

Cabe ressaltar que os mecanismos atmosféricos associados às variações 

supracitadas estão relacionados à migração de frentes frias originárias do sul e aos 

Distúrbios Ondulatórios de Leste no front dos Alísios de sudeste. Estes sistemas 

atmosféricos interferem, direta e sazonalmente, principalmente no período outono-

inverno, manifestados pelas precipitações pluviométricas em sua intensidade, 

sobretudo em escala mais ampla, em toda a costa do Estado da Bahia, onde se 

localiza a área analisada. 

 

O maior ou menor volume de chuvas ocorridos em Salvador e seu entorno é fruto de 

um processo de extrema conexão entre a atmosfera e a temperatura da superfície 

do mar do Atlântico e Pacífico Tropical Sul. 

 

A intensificação do fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) forma uma Zona de 

Convergência no Atlântico Sul, que bloqueia as frentes frias que sazonalmente 

atingem as latitudes do Estado da Bahia, no período outono-inverno, onde se verifica 

uma diminuição dos volumes de chuvas, ao contrário do Centro-sul do Brasil, onde 

há a possibilidade de ocorrência de chuvas acima da média. 
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Vale ressaltar que, nos períodos de ocorrência da fase positiva do dipolo da TSM do 

Atlântico Tropical Sul e da atuação do fenômeno ENOS, há registro de volumes de 

chuvas abaixo da média. 

 

Outros fenômenos meteorológicos em meso-escala, como os Vórtices Ciclônicos de 

Ar Superior, e em micro-escala, como as brisas e a convergência da umidade 

decorrente da diferença de aquecimento das superfícies continentais e oceânicas, 

contribuem para elevar os percentuais de chuvas e concorrem para que a 

variabilidade seja mais significativa. 

 

A análise sinótica realizada pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) indicou que as 

condições anômalas da TSM dos oceanos contribuíram para que o ano de 2008 

registrasse volumes de chuvas abaixo da normal esperada. Este fato mostra a 

intensa relação provável entre o oceano e a atmosfera, apontada por diversos 

trabalhos realizados até o presente. (CPTEC/INPE, 2008) 

 

A distribuição espacial das chuvas no ano de 2008 foi significativa, uma vez que o 

coeficiente de variação do volume precipitado, entre os oito postos pluviométricos 

selecionados para a realização deste estudo, ficou em torno de 20,6%, o que se 

configurou em alta dispersão. A acumulação pluvial nos referidos postos totalizou 

11645,7mm, o que indicou uma média de 1455,7mm. 

 

Cabe ressaltar que, se comparada à normal estabelecida para a análise temporal 

das chuvas, para a série 1949-2008, que foi de 1964,6mm (Quadro 1, anexo), o ano 

de 2008 apresentou valores abaixo do índice normalmente esperado, à exceção de 

uma concentração acima do valor normalizado, no setor norte da orla baía de 

Todos-os-Santos. 

 

As isoietas confeccionadas permitiram constatar que, na orla atlântica nordeste, a 

precipitação ficou bem abaixo do esperado para os padrões desta porção do Estado 

da Bahia, cujos índices anuais, numa série longa de observação, apresentam-se 

quase sempre, acima dos 1900mm. 

 



71 

 

 

O ano de 2008 foi marcado pelo enfraquecimento do fenômeno El Niño e pela 

presença marcante do fenômeno La Niña, fato este que poderia contribuir para que 

nessa região ocorresse precipitação acima do normal esperado, como de costume. 

Porém, outro fenômeno pode ter inibido a ocorrência de chuvas, pois, neste período, 

verificou-se que a TSM do Atlântico Tropical Sul também ficou abaixo do esperado. 

 

Normalmente, quando a TSM das águas do Atlântico Tropical Sul está abaixo da 

média, há uma menor evaporação e presença de umidade atmosférica. Isto concorre 

para que os índices pluviométricos registrados fiquem abaixo do esperado, mesmo 

na época de maior incidência pluviométrica (outono-inverno) quando as frentes frias 

oriundas do sul atingem a área em análise e causam instabilidade atmosférica. 

(Quadro 10, anexo) 

 

Quanto à peculiaridade verificada na orla da baía de Todos-os-Santos em que a 

incidência de chuvas foi acima da normal, pode-se remeter a efeito gerado pela 

circulação local, influenciada pela configuração do Recôncavo baiano e pelas 

diferenças de aquecimento das superfícies continentais e oceânicas, o que pode ter 

motivado a convecção de umidade e gerado nebulosidade concentrada neste setor 

de Salvador. (Figura 21) 

 

A distribuição espacial da precipitação pluviométrica, no ano de 2009, apresentou, 

diferentemente do ano anterior, na maior parte do espaço em análise, índices 

pluviométricos acima da normal estabelecida, cuja concentração maior se deu na 

Região Administrativa de Ipitanga, evidenciado, pela isoieta de 2.200mm. 

 

A faixa compreendida entre as isoietas de 1.900mm e 2.000mm predominou, na 

cidade em questão, nos setores: orla atlântica, orla sul e norte da baía de Todos-os-

Santos. Os volumes diminuíram, a partir do miolo central de Salvador em direção à 

baía de Todos-os-Santos, nas imediações da península de Itapagipe e da baía de 

Aratu. 

 

O ano de 2009 apresentou uma variabilidade menor que o ano anterior, pois o 

coeficiente de variação ficou em torno de 9,6%, o que indica baixa dispersão. 

(Figura 22) 
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Apesar da alternância cíclica de anormalidade entre os episódios El Niño e La Niña 

sobre o oceano Pacífico Tropical, o que contribuiu, de forma mais significativa, para 

o aumento da incidência das chuvas sobre Salvador foi a constatação de uma fase 

de dipolo positivo na TSM do Atlântico Tropical Sul conforme análise sinótica para 

2009, o que favoreceu à presença de maior concentração de umidade no ar e 

conseqüentes nebulosidade e precipitação pluviométrica. (CPTEC/INPE, 2009) 

 

6.2.2. Variabilidade espacial da distribuição sazonal das chuvas, 2008-2009 

 

Variabilidade espacial nos outonos do biênio 2008-2009 

 

A distribuição espacial da pluviosidade, nos outonos de 2008 e 2009, apresentou 

uma alta variabilidade no primeiro ano, com índice de 22% e média dispersão 

espacial no segundo ano, com um coeficiente de variação em torno de 13,1%. 

 

A distribuição das chuvas sobre o espaço soteropolitano, nesse período, para os 

dois anos, apresentou certa coincidência quanto à concentração espacial dos 

volumes precipitados. Em ambos os casos, a precipitação foi maior nas áreas da RA 

Ipitanga e entorno, decrescendo progressivamente para as proximidades da orla 

atlântica e da baía de Todos-os-Santos. 

 

As isoietas que registraram os menores índices pluviométricos estão representadas 

por 600mm, no ano de 2008, e por 1200mm nas Regiões Administrativas  Centro, 

Itapagipe e porções de São Caetano, Liberdade, Tancredo Neves e Subúrbios 

Ferroviários, no ano de 2009. 

 

Cabe ressaltar que o ano de 2008 esteve associado a padrões de anormalidade, em 

grande escala, na relação oceano-atmosfera, pois a TSM do Atlântico Tropical Sul 

ficou abaixo da normalidade, interferindo, assim, na umidade do ar e nos totais de 

chuvas. Em 2009, este cenário não se projetou porque as condições necessárias ao 

aumento da umidade do ar se fizeram presentes, ou seja, houve a circulação normal 

dos alísios de sudeste responsável pelo transporte da umidade em direção ao 

continente, perturbações das frentes frias oriundas do sul, gerando assim, 

nebulosidade e pluviosidade acima da média, em alguns setores da área de estudo. 



74 

 

 

O padrão de distribuição das chuvas não se afastou da normalidade, quanto à 

contribuição anual por estação do ano, pois, mesmo em anos de precipitação abaixo 

do esperado, verificou-se que, no outono de 2008, houve uma concentração de 

41,4% da pluviosidade, percentual ainda maior na referida estação do ano, em 2009 

(64,5% das chuvas precipitadas). (Figuras 23 e 24) 

 

A distribuição espacial da pluviosidade sobre Salvador, no inicio da estação 

chuvosa, apresentou-se relativamente variável porque os mecanismos de circulação 

atmosférica regional são mutáveis, num curto período de tempo, mesmo num 

espaço geográfico menor, como é o caso da área em estudo. Se comparado à 

dimensão do Estado da Bahia ou da região Nordeste, chove de forma diferenciada, 

como mostram as isoietas. 

 

A própria dinâmica do espaço local, urbanizado, interfere na circulação do ar devido 

à grande quantidade de núcleos de condensação (poeira, fumaça) produzidos pelas 

atividades humanas. A convecção da umidade do ar, facilitada pelo aumento da 

temperatura destes ambientes, juntamente com os núcleos de condensação, 

interferem na dinâmica da chuva, já comprovado por muitos estudos. 

 

Espera-se que um trabalho dessa natureza seja realizado no espaço de Salvador, a 

fim de mensurar os efeitos da urbanização sobre a atmosfera circundante e de 

identificar o grau de interferência na pluviosidade. 
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Variabilidade espacial nos invernos do biênio 2008-2009 

 

A disparidade que se verificou na espacialidade das chuvas nos outonos 

soteropolitanos do biênio analisado, não prosseguiu na estação subseqüente, ou 

seja, no inverno.  

 

As figuras 25 e 26, relativas aos mapas de isoietas, mostram que, ao contrário do 

outono, o inverno de 2008 apresentou volume de chuva ligeiramente maior do que o 

inverno de 2009, e, em termos de freqüência, este foi menos chuvoso que o anterior, 

como evidencia a isoieta de 200mm, que delimita a área de Salvador onde os 

volumes de chuvas foram menores. 

 

No inverno de 2008, setores da Região Administrativa Ipitanga concentraram a 

maior parte da precipitação, conforme isoieta de 350mm. Por outro lado, setores 

margeados pelas orlas Atlântica e da baía de Todos-os-Santos ocorreram os 

menores índices precipitados, como evidencia a isoieta de 250mm. (Figura 25) 

 

Em 2009, ocorreu um deslocamento da mancha relativa ao volume pluviométrico, 

normalmente verificado no centro-norte e orla da baía de Todos-os-Santos, pois, 

desta vez, a maior ocorrência de chuvas, no inverno, ficou concentrada na faixa sul 

de Salvador, evidenciada pela isoieta de 300mm. Os setores centro-oeste e 

nordeste da área registraram os menores índices pluviométricos sazonais (isoieta de 

200mm). 

 

A variabilidade pluviométrica no inverno de 2008 foi menor que em 2009, como 

informa os respectivos coeficientes de variação: 16,2% (média dispersão) e 20,6% 

(alta dispersão). (Figura 26) 
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Variabilidade espacial das chuvas nas primaveras do biênio 2008-2009 

 

A distribuição espacial das chuvas, nas primaveras do biênio 2008-2009, foi 

medianamente variável, pois, no ano de 2008, este período registrou coeficiente de 

variação em torno de 17,1% e, no mesmo período de 2009 ficou em 11,9%, o que 

significa uma média dispersão para ambos. 

 

Na primavera de 2008, as chuvas se concentraram na RA Cabula e imediações, 

enquanto os menores índices precipitados foram verificados nas proximidades da 

baía de Aratu e em área da porção centro-oriental de Salvador. (Figura 27) 

 

No ano de 2009, o período da primavera apresentou uma espacialidade menos 

irregular quanto à distribuição espacial, pois, como se pode visualizar, a isoieta de 

250mm delimita o setor menos chuvoso, ou seja, a porção sul da orla atlântica e da 

baía de Todos-os-Santos. A partir desta cota, os índices se elevam gradativamente 

nos demais setores de Salvador, tendo seu ponto máximo em áreas da Região 

Administrativa do Cabula, como evidencia a isoieta de 330mm. (Figura 28) 

 

Para os padrões da primavera que, juntamente com o verão, configurou-se na 

estação do ano menos chuvosa, os volumes precipitados estão em conformidade ao 

esperado. O que ficou marcante foi a distribuição irregular sobre o espaço 

soteropolitano, onde houve alternância das áreas em que os índices pluviométricos 

apresentaram maiores e menores volumes. 

 

Daí, a importância desse estudo para perceber como os mecanismos atmosféricos, 

que também sofrem forte influência dos oceanos, tornam-se bastante dinâmicos e 

agem de forma diferenciada, num espaço relativamente pequeno (no caso de 

Salvador) em comparação à dimensão do território baiano ou brasileiro. 
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Variabilidade espacial das chuvas nos verões do biênio 2008-2009 

 

Inicialmente, cabe ressaltar que o verão de 2008 foi bastante atípico e o de 2009 

apresentou padrão normal de distribuição. O maior volume precipitado ocorreu em 

setores das Regiões Administrativas de Valéria e Subúrbios Ferroviários, nos dois 

anos. 

 

No ano de 2008, o verão registrou um índice total de chuvas que excedeu os 100%, 

em relação ao mesmo período de 2009. Foi verificado, também, que a referida 

época do ano contribuiu com 25,4% do total de chuvas para o ano de 2008, situação 

bastante anormal por se tratar de uma das estações do ano menos chuvosas. 

 

A dispersão dos dados no verão de 2008 alcançou 45,4%, o que denota alta 

variabilidade espacial na distribuição das chuvas. A partir do setor que concentrou a 

maior parte das chuvas (partes das RAs Subúrbios Ferroviários e Valéria) verificou-

se um decréscimo gradativo em direção às demais áreas de Salvador. Os setores 

menos chuvosos se concentraram no litoral norte, como evidencia a isoieta de 

300mm. 

 

O verão de 2009 registrou uma menor variabilidade nos volumes de chuvas, que no 

ano anterior, conforme evidencia a dispersão de 21,4%. Os menores volumes foram 

registrados nas proximidades das Regiões Administrativas do Cabula, da Liberdade 

e adjacências. (Figuras 29 e 30) 
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6.2.3. Variabilidade espacial da distribuição mensal das chuvas, 2008-2009 

 

Como os dados disponibilizados, referentes aos oito postos pluviométricos de 

Salvador, estavam organizados conforme a distribuição mensal, foi possível realizar 

uma análise espacial da variabilidade das chuvas para cada mês do biênio 2008-

2009, permitindo, assim, uma investigação mais detalhada do comportamento das 

chuvas do espaço soteropolitano. 

 

A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008-2009 (mês de janeiro) 

 

Do ponto de vista do volume de chuvas, o mês de janeiro de 2008 apresentou média 

de 9,3mm, entre os dados dos postos pluviométricos selecionados para esta 

pesquisa. Já para 2009, este mês registrou média de 28,4mm, entre um posto 

pluviométrico e outro. Estes valores ficaram bem abaixo da normal histórica 

projetada para a análise temporal, que foi de 92,3mm mensais (Quadro 1, anexo). 

 

A distribuição espacial das chuvas apresentou dispersão muito forte, pois o 

coeficiente de variação para o ano de 2008 ficou em torno de 58,9%. Por outro lado, 

o ano de 2009 registrou índice menor, ou seja, 43,6%, indicando também 

variabilidade espacial muito forte. As chuvas se concentraram ao longo das RAs 

Barra e Rio Vermelho e de partes das RAs de Brotas e da Pituba/Costa Azul, em 

2008 e, em partes das RAs Subúrbios Ferroviários e Valéria, em 2009. 

 

O padrão de distribuição espacial das chuvas, para o mês de janeiro de 2008, 

seguiu uma diminuição gradativa do volume do setor sul para o norte, aumentando 

novamente na RA Subúrbios Ferroviários. 

 

Em 2009, os volumes de chuvas apresentaram uma diminuição, a partir de setores 

das RAs Subúrbios Ferroviários e Valéria em direção às demais áreas do espaço 

soteropolitano. (Figuras 31 e 32) 

 

Os volumes precipitados no mês de janeiro de 2008 ficaram abaixo da média 

esperada, em decorrência da influência da TSM das águas do Atlântico Tropical Sul 

estarem menos aquecidas, situação que desfavorece a uma maior evaporação e, 
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conseqüentemente, não provoca convecção mais intensa da umidade, maior 

ocorrência de nebulosidade e precipitação. 

 

Cabe registrar que a contribuição do volume de chuvas do mês de janeiro, para o 

ano de 2009, foi de 1,5%, valor insignificante do ponto de vista quantitativo, se 

comparado à média percentual histórica, que ficou em torno de 4,5%. (Quadro 3, 

anexo). 
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Cabe ressaltar que, apesar da intensificação do fenômeno La Niña, a TSM do 

Atlântico repercutiu também em janeiro de 2009, situação idêntica ao ano anterior, 

conforme análise sinótica. (CPTEC/INPE, janeiro de 2008 e 2009) 

 

A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008-2009 (mês de fevereiro) 

 

As figuras 33 e 34 apresentam a distribuição espacial das chuvas durante o mês de 

fevereiro do biênio 2008-2009. 

 

O mês de fevereiro de 2008 apresentou uma dispersão espacial muito forte, pois seu 

coeficiente de variação foi de 79,7%. A concentração de chuvas ocorreu na faixa em 

torno das RAs Subúrbios Ferroviários e Valéria, setor banhado pela baía de Todos-

os-Santos, onde se verifica que, a partir da isoieta de 500mm, o volume 

pluviométrico decresceu em todas as demais direções espaciais. (Figura 33) 

 

Em fevereiro de 2009, a concentração pluvial mais significativa ocorreu no setor sul 

da cidade, e consideráveis volumes em partes das RAs Subúrbios Ferroviários e 

Valéria, com decréscimo nos demais setores. A dispersão espacial foi alta, pois o 

coeficiente de variação ficou em torno de 26,7%. (Figura 34) 

 

O comportamento das chuvas em fevereiro de 2008 apresentou algumas 

irregularidades, que o configuraram como um mês atípico, principalmente se 

considerado os volumes precipitados no dia 29 do mês corrente, quando os postos 

pluviométricos de Ondina e de Ilha Amarela registraram, respectivamente, 130,8mm 

e 167,3mm (neste, o acumulado mensal excedeu os 500mm) e a média do mês foi 

de 188,1mm. Já o mesmo período de 2009, esteve em conformidade a normalidade 

esperada. (CODESAL, 2009 e Quadro 1, anexo) 
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Cabe ressaltar que a normal histórica para o mês de fevereiro foi de 117,3mm, 

conforme a série temporal (1949-2008) relativa à primeira parte deste estudo. 

(Quadro 1, anexo) 

 

A análise sinótica referente ao mês de fevereiro de 2008 indicou que a Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se posicionou sobre a região Nordeste no 

final do mês e, associada ao calor e à intensa difluência dos ventos em altitude, 

contribuiu para a ocorrência de situações anômalas na faixa litorânea da região, 

afetando também Salvador, com índices elevados e concentrados de precipitação 

pluviométrica. (CPTEC/INPE, fevereiro de 2008) 

 

A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008-2009 (mês de março) 

 

A espacialidade das chuvas, em Salvador, no mês de março do biênio 2008-2009 

apresentou coeficiente de variação idêntico, ou seja, 22%, indicando uma alta 

dispersão espacial. 

 

Particularmente no mês de março de 2008, as chuvas se concentraram, na maior 

parte, em torno da RA Ipitanga, conforme isoieta de 220mm; e, a partir desta, houve 

decréscimo nas demais áreas. (Figura 35) 

 

Em março de 2009, as chuvas se concentraram mais fortemente em setores das 

RAs Subúrbios Ferroviários e Valéria; e, a partir destes, houve decréscimo dos totais 

precipitados nas demais áreas do espaço soteropolitano. (Figura 36) 

 

Segundo análise sinótica, a dinâmica das chuvas esteve associada à atuação de 

alguns fenômenos que repercutiram em torno da cidade, como os cavados em 

médios e altos níveis e a atuação da Alta de Bolívia, em 2008. Já para 2009, o 

volume precipitado ficou abaixo da normal de 153,4mm, segundo análise temporal 

do período 1949-2008. (Quadro 1, anexo) 

 

O estudo sinótico indicou que a dinâmica das chuvas, no período corrente, esteve 

relacionada à atuação de VCAN’s como as causas do baixo índice pluviométrico 

nesse período de 2009. (CPTEC/INPE, março de 2008 e 2009). 



88 

 

 



89 

 

 

A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008-2009 (mês de abril) 

 

A espacialidade das chuvas no mês de abril do biênio 2008-2009 é projetada nos 

mapas 37 e 38. Este mês já retrata as características do outono, começo do período 

em que, climaticamente, a incidência de chuvas na faixa onde se localiza a área de 

estudo é maior. 

 

Abril de 2008 se configurou relativamente pouco chuvoso, pois a média entre as 

estações foi de 160,8mm, numa época em que a normal esperada fica em torno de 

308,2mm. (Quadro 1, anexo) 

 

A concentração de chuvas foi mais significativa no setor norte da área. Já os 

menores índices precipitados ocorreram em setores margeados pela baía de Aratu, 

porção norte e centro-sul voltado para a baía de Todos-os-Santos, parte central da 

cidade e orla Atlântica, como evidencia a isoieta de 160mm. 

 

O coeficiente de variação ficou em torno de 27,9%, indicando alta dispersão 

espacial. (Figura 37) 

 

Neste mês, as TSM’s do Atlântico Tropical Sul estiveram, também, abaixo do 

esperado, o que provavelmente interferiu na dinâmica da precipitação pluviométrica 

do período. (CPTEC/INPE, abril de 2008) 

 

Com uma dispersão de 23,5%, o mês de abril de 2009 apresentou uma alta 

variabilidade das chuvas, cujos maiores volumes se concentraram na porção norte 

(altura da RA Ipitanga) e consideráveis volumes se concentraram no Sul (partes das 

RAs Barra, Rio Vermelho e Pituba), conforme isoieta de 500mm. (Figura 38) 

 

Os principais fenômenos meteorológicos que contribuíram na variabilidade das 

chuvas, ao longo de abril de 2009, foram: padrões de ventos em altitude e transporte 

de umidade, calor e convergência de umidade do oceano, cavado em superfície e 

Zona de Convergência de Umidade – ZCOU. (CPTEC/INPE, abril de 2009) 
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A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008-2009 (mês de maio) 

 

A variabilidade espacial das chuvas durante o mês de maio apresentou um 

coeficiente de variação alto, 22,9% para 2008, e médio, 16,1% para 2009. 

 

No primeiro ano, o volume precipitado ficou abaixo do esperado, por razões já 

esclarecidas anteriormente, ou seja, a TSM do Atlântico ficou abaixo da 

normalidade. No segundo ano, maio excedeu a normal de chuva esperada de 

311,6mm, uma vez que todos os setores da cidade apresentaram volumes 

pluviométricos acima deste valor. (Quadros 1 e 10, anexos) 

 

A maior concentração pluviométrica em maio de 2008, ocorreu na área da Região 

Administrativa de Ipitanga. A partir daí, apresentou um decréscimo gradativo em 

direção às demais áreas de Salvador. A isoieta de 250mm, que delimita os setores 

menos chuvosos. 

 

Em 2009, os maiores valores pluviométricos do mês de maio ocorreram na RA 

Ipitanga e entorno, conforme mostra a isoieta de 800mm. (Figuras 39 e 40) 

 

Os meses de abril e maio constituem o bimestre mais chuvoso na cidade de 

Salvador. Conforme análise promovida pelo CPTEC/INPE para o período, a 

presença de frentes frias oriundas dos setores meridionais do Hemisfério Sul, aliada 

a ventos de leste/sudeste, que intensificam o transporte de umidade do oceano, 

além de cavados em superfície e em altitude, causam instabilidade sobre o setor 

leste da Bahia e contribuem para a ocorrência de chuvas contínuas. (CPTEC/INPE, 

maio de 2008 e 2009) 
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A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008/2009 (mês de junho) 

 

No mês de junho, a distribuição espacial das chuvas sobre Salvador apresentou um 

coeficiente de variação em torno de 22,3%, em todos os setores. 

 

As chuvas se concentraram mais nas Regiões administrativas de Ipitanga, 

Cajazeiras, Valéria, Subúrbio Ferroviário e Cabula, havendo decréscimo nos demais 

setores da cidade. A isoieta de 180mm delimita os setores menos chuvoso, ou seja, 

as proximidades da baía de Aratu. A isoieta de 220mm sinaliza os enclaves 

pluviométricos mais volumosos da cidade. (Figura 41) 

 

O mapa 42 expõe a variabilidade espacial da pluviosidade em junho de 2009. Os 

dois setores com máximos de precipitação estão no norte (RA Ipitanga) e no sul 

(RAs Barra, Rio Vermelho, Pituba, Brotas e adjacências) do espaço soteropolitano, 

conforme isoieta de 150mm. Nas áreas centrais, os volumes de chuvas são maiores 

na orla atlântica e, a partir daí, estes decrescem, gradativamente, até os setores 

banhados pela baía de Todos-os-Santos (RAs Itapagipe, São Caetano e Subúrbios 

Ferroviários). 

 

Neste mês, a dispersão pluviométrica foi baixa, em torno de 7,2% entre as isoietas. 

Também, mais uma vez, a área em torno da baía de Aratu apresentou-se menos 

chuvosa, conforme isoieta de 130mm. (Figura 42) 

 

Conforme análise sinótica realizada para este período, as frentes frias e os 

Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) influenciaram na dinâmica da atmosfera 

local e de todo o setor leste da Bahia, contribuindo, assim, nos volumes de chuvas, 

ao longo do mês de junho deste biênio. (CPTEC/INPE, junho de 2008 e 2009) 

 

A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008-2009 (mês de julho) 

 

A distribuição das chuvas, em Salvador, para o mês de julho do biênio 2008-2009, 

apresentou um coeficiente de variação de, respectivamente, 10,6% e 19,9%, o que 

indica uma média dispersão espacial. 
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A área mais chuvosa, em julho de 2008, abrangeu totalmente a RA Ipitanga e partes 

das RAs Cajazeiras e Pau da Lima, conforme isoieta de 160mm. Já os menores 

índices pluviométricos, localizaram-se em toda RA Itapagipe e partes das RAs 

Subúrbios Ferroviários, Liberdade, Centro e São Caetano, como evidencia a isoieta 

de 140mm. (Figura 43) 

 

Já em julho de 2009, os maiores volumes de chuvas sobre Salvador abrangeram 

áreas dos setores norte (RA Ipitanga) e sul (RAs Barra e Rio Vermelho e partes da 

Pituba e Boca do Rio), com diminuição progressiva em direção às áreas 

soteropolitanas. A isoieta de 150mm indica o setor mais chuvoso e a de 130mm, o 

de menor precipitação. (Figura 44) 

 

A análise sinótica realizada para o mês de julho indicou que uma massa de ar seco, 

a TSM do Atlântico Tropical Sul abaixo da normalidade, em 2008, e o deslocamento 

para leste do sistema de alta pressão semipermanente do Atlântico Sul, em 2009, 

desfavoreceram à ocorrência de chuvas em torno da normal estabelecida para o 

mês, que foi de 187,4mm, conforme os dados referentes à análise temporal desta 

pesquisa do período 1949-2008. (CPTEC/INPE, julho de 2008 e 2009) 

 

A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008-2009 (mês de agosto) 

 

Os mapas 45 e 46 trazem a espacialidade das chuvas no mês de agosto para os 

anos de 2008 e 2009. Em 2008, o padrão de distribuição espacial trouxe uma 

concentração na porção norte (RA Ipitanga) da área de estudo (isoieta de 130mm), 

com decréscimo gradativo para o centro-sul, mais evidente nas áreas centrais e orla 

atlântica (isoieta de 90mm), com exceção de parte da RA Cabula, cujo acumulado 

excedeu os 90mm. 

 

A dispersão espacial foi bastante significativa (38,5%) e quase a totalidade do 

município apresentou índice pluviométrico abaixo da normalidade esperada para o 

mês de agosto, conforme os dados do estudo da variabilidade temporal (129,2mm 

mensais). (Quadro 1, anexo) 
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Em 2009, verificou-se que o padrão de distribuição espacial das chuvas para o mês 

de agosto diferiu do ano anterior, quanto às áreas mais chuvosas, as quais 

abrangeram os setores das RAs Centro, Barra, Rio Vermelho e Pituba. O volume 

precipitado foi menor na parte central, principalmente em áreas das RAs Tancredo 

Neves e Cajazeiras, com aumento relativo nas demais áreas de Salvador. 

 

A dispersão foi alta (22,9%), porém menos significativa que a do ano anterior, e o 

total precipitado no espaço soteropolitano ficou abaixo que o de agosto de 2008. 

(Figuras 45 e 46) 

 

A análise sinótica referente a este mês registrou a influência de uma massa de ar 

seco, em decorrência da anormalidade da TSM do Atlântico Sul (abaixo da média) e 

do Pacífico Tropical. Já os volumes precipitados sobre Salvador, neste período, 

estiveram sob influência dos ventos de leste e cavado invertido em superfície. 

(CPTEC/INPE, agosto de 2008 e 2009) 

 

A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008-2009 (mês de setembro) 

 

A variabilidade espacial das chuvas, sobre Salvador, no mês de setembro do biênio 

2008-2009, apresentou um padrão de distribuição semelhante, pois as médias entre 

as estações foram de 39,8mm, em 2008 e 38,4mm, em 2009 (bem abaixo da normal 

estipulada pela análise temporal que ficou em torno de 100,5mm mensais). Esta 

discrepância entre os índices precipitados e a média refletiu na dispersão das 

chuvas, espacialmente, pois, em ambos os anos, o coeficiente de variação ficou, 

respectivamente, em 38,7% e 41,8%, indicando uma variabilidade muito alta. 

 

Há, no entanto, diferenças quanto às áreas mais e menos chuvosas. No caso do ano 

de 2008, os índices mais baixos foram registrados nas proximidades da baía de 

Aratu, com crescimento nas demais direções espaciais, conforme isoieta de 40mm. 

 

Em setembro de 2009, as áreas centrais e o setor em torno da baía de Aratu 

registraram os menores volumes pluviométricos. Já em setores abrangidos pelas 

RAs Valéria, Subúrbios Ferroviários, Barra, Rio Vermelho e Pituba, ocorreram os 

maiores volumes pluviométricos, conforme isoieta de 60mm. (Figuras 47 e 48) 
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Em setembro de 2008, no “Atlântico Sul, o sistema de alta pressão subtropical 

também se manteve intenso, porém diminuiu a convergência de umidade adjacente 

à costa leste da região Nordeste, como esperado do ponto de vista climatológico”, 

conforme análise sinótica promovida pelo CPTEC/INPE. Em 2009, acredita-se que 

as mesmas condições meteorológicas atuaram na dinâmica atmosférica deste setor. 

(CPTEC/INPE, setembro de 2008) 

 

A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008-2009 (mês de outubro) 

 

O mês de outubro do ano de 2008 apresentou condições de chuvas abaixo da 

normal esperada, que foi de 105,4mm mensais (média referente à análise temporal 

da série 1949-2008), pois a média pluviométrica espacial para outubro do corrente 

ficou em 50,5mm, redução de mais de 100%. A distribuição espacial aponta a RA 

Ipitanga e entorno, como setor mais chuvoso, onde, a partir deste, há um 

decréscimo gradativo nas demais áreas do espaço soteropolitano. 

 

A variabilidade espacial apresentou um padrão alto de dispersão, conforme 

coeficiente de variação em torno de 22,4%. (Figura 49) 

 

As condições de anormalidades na TSM das águas do oceano Atlântico Tropical Sul, 

com índices abaixo do esperado, contribuíram para a diminuição do volume de 

chuva sobre o setor da Bahia onde está situada a área de análise desta pesquisa. 

As isoietas de 36mm e de 68mm, respectivamente, delimitam as áreas de menor e 

maior precipitação. 

 

O mês de outubro de 2009 se configurou bastante atípico, evidenciado pela média 

dos volumes de chuva, que ficou em torno de 257mm. Esta foi estipulada a partir 

dos dados referentes aos oito postos pluviométricos distribuídos sobre o espaço 

soteropolitano, ou seja, mais que o dobro do esperado para o mês de outubro, que 

foi de 105,4mm. (Quadro 1, anexo) 

 

O referido mês apresentou uma dispersão espacial média, em torno de 15,6%, 

porém, o que ficou marcante, em se tratando do mês de outubro para qualquer série 

de estudo referente a Salvador, foi a contribuição anual, pois apenas neste mês 
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precipitou 13,5% de todo o volume pluviométrico anual. Valor que, em condições 

normais, o mês de outubro tem participação em torno de 5% do volume para o ano. 

 

Fato que evidencia o quanto não se deve menosprezar os dados totais de um 

determinado elemento do clima, neste caso as chuvas, em detrimento de se 

trabalhar com médias. 

 

A RA Cabula concentrou o maior volume precipitado, isoieta de 300mm, enquanto o 

menor índice, isoieta de 200mm, concentrou-se nas imediações das RAs Barra, 

Brotas, Rio Vermelho e Pituba. A isoieta de 250mm envolve grande parte da área 

em análise. Já o extremo-norte, que em muitos cenários aparece como mais 

chuvoso, fica abaixo desse montante pluviométrico. (Figura 50) 

 

A presença, em superfície, de um sistema frontal com características 
subtropicais sobre o Atlântico, a leste da Região Sudeste e, a atuação de 
um cavado em 250 hPa favoreceram a formação de uma Zona de 
Convergência de Umidade, ZCOU, que se posicionou um pouco mais a 
norte de sua posição climatológica, estendendo a banda de nebulosidade 
entre o Atlântico passando por sobre o Estado da BA, parte do PI, do TO, 
centro-sul e sudeste sul PA. Foi o primeiro sistema a se formar no período 
primavera/verão deste ano, configurando-se no dia 8 de outubro e se 
descaracterizando no dia 12 de outubro de 2009. A ZCOU, assim como a 
ZCAS, também costuma provocar condição de tempo severo sob a sua área 
de atuação. Por isso, no período de observação deste sistema foram 
observadas chuvas fortes e acumulado significativo em diversas 
localidades. No dia 11, os acumulados de chuva superaram os 132 mm em 
Salvador-BA (Aeroporto). (CPTEC/INPE, 2009) 

 

Todos os demais setores de Salvador foram influenciados por esta situação 

atmosférica anômala, que voltou a se repetir mais para o final do mês. Desta vez e 

conforme CPTEC/INPE, a forte difluência em altitude e a presença de um cavado 

em superfície reforçaram a convergência de umidade. Estas condições associadas 

às altas temperaturas provocaram temporais em algumas áreas. (CPTEC/INPE, 

outubro de 2009) 

 

A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008-2009 (mês de novembro) 

 

A distribuição espacial das chuvas para o mês de novembro do biênio 2008-2009 

apresentou volumes pluviométricos abaixo da normalidade, em todos os setores da 

cidade de Salvador, já que o esperado de chuvas para o mês de novembro é de 
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121,4mm. Entretanto, o biênio citado registrou valores abaixo da média estipulada, 

ou seja, 63mm para o ano de 2008 e 21,7mm para 2009. 

 

A variabilidade espacial foi mais acentuada, em 2009, quando apresentou um 

coeficiente de variação de 62,1%, o mais expressivo em todos os cenários 

realizados, e relativamente forte, em outubro de 2008, quando se registraram 23,9%. 
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As RAs Cabula, Liberdade e seus entornos apresentaram o maior registro 

pluviométrico em novembro de 2008. A partir destes, houve um decréscimo nas 

demais direções geográficas do espaço soteropolitano, mais significativo no centro-

norte. (Figura 51) 

 

Em novembro de 2009, as chuvas se concentraram mais na porção sul do espaço 

analisado, como delimitou a isoieta de 30mm. Os setores envolvidos pelas RAs 

Tancredo Neves, Pau da Lima, São Caetano, Valéria e Subúrbios Ferroviários se 

destacaram pelos baixos volumes pluviométricos, conforme isoieta de 10mm. 

(Figura 52) 

 

As TSM menos aquecidas do Atlântico Sul e a intensificação do fenômeno El Niño 

contribuíram para a ocorrência chuvas abaixo da média, numa época em que 

diminuem a atuação das correntes perturbadas. (CPTEC/INPE, novembro de 2008 e 

2009) 

 

A variabilidade espacial das chuvas no biênio 2008-2009 (mês de dezembro) 

 

O comportamento das chuvas no mês de dezembro do biênio 2008-2009 apresentou 

semelhanças quanto à dispersão espacial – 25,1% e 27,3%, respectivamente – mas, 

diferem quanto ao volume precipitado e à contribuição anual. 

 

Nota-se que, dezembro de 2008 se apresentou dentro da normalidade quanto ao 

volume de chuvas na cidade de Salvador. Apesar da forte dispersão (25,1%), a 

média entre um posto meteorológico e outro ficou em torno de 102,9mm, ou seja, 

apresentou-se dentro da normalidade estipulada. (Quadro 1, anexo) 

 

A concentração dos maiores volumes de chuva abrangeu setores da RA Cabula, 

com totais não menos significativos na área da RA Ipitanga e adjacências. A isoieta 

mensal de 130mm envolve o setor mais chuvoso e a de 90mm envolve o setor 

menos chuvoso da área em estudo. (Figura 53) 
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O mês de dezembro de 2009 registrou valores pluviométricos abaixo da média 

histórica prevista, que foi de 98,1mm. Cabe ressaltar que a soma dos totais de 

chuvas dos oito postos pluviométricos selecionados para esta pesquisa foi inferior a 

média, ou seja, 95,8mm. (Quadro 1, anexo) 

 

Os menores volumes foram registrados no setor sul, como indica a isoieta de 9mm, 

quase 1000% abaixo do esperado. Já o enclave mais chuvoso ocorreu na RA 

Cabula (isoieta de 15mm). (Figura 54) 

 

6.3. Tendência temporal e espacial das chuvas 

 
Algumas considerações necessitam ser evidenciadas quando da organização dos 

dados de chuvas em sua distribuição temporal para o período de 60 anos 

selecionados, ou seja, 1949-2008. 

 

A variabilidade das chuvas foi mais discrepante quando, levou-se em conta a 

comparação entre os dados organizados ano a ano do que quando os registros 

foram organizados conforme a distribuição por décadas. 

 

Por outro lado, a dispersão espacial torna-se mais significativa, a partir da 

organização dos dados de chuvas em sua distribuição mensal e sazonal, neste 

caso, a variabilidade excede e muito as dá distribuição interanual e decadal. 

 

A distribuição das chuvas por meses apresentou um maior índice de variabilidade, 

pois o coeficiente de variação ficou entre 35,3%, no mês de julho, e 101,4%, no mês 

de janeiro da série temporal 1949-2008. 

 

O índice de variabilidade das chuvas, quanto à distribuição sazonal, apresentou 

menor dispersão no trimestre julho-setembro, com um coeficiente em torno de 

31,1%, e maior (com 50,8% no trimestre janeiro-março). 

 

 

 



107 

 

 



108 

 

 

Já a distribuição interanual das chuvas apresentou um coeficiente de variação em 

torno de 23,7%, indicando uma relativa dispersão entre os 60 anos da série temporal 

analisada. 

 

Por fim, tem-se os dados organizados em décadas, num total de seis cuja dispersão 

temporal é bem menor, ficando em torno de 7,4%. 

 

Convém ressaltar que o regime pluvial é bem delimitado em qualquer intervalo 

estabelecido, ou seja, o período mais chuvoso é o outono-inverno. Isto certamente 

ocorre em decorrência dos sistemas de ondulações frontais, de relativa intensidade, 

que interferem na dinâmica atmosférica ao atingirem o entorno da área de estudo, 

nessa época do ano. 

 

Em outros meses do ano, a precipitação pluviométrica registrou um menor índice no 

período correspondente à primavera, em virtude da ocorrência da atuação dos 

Distúrbios Ondulatórios do Leste, como mecanismo de circulação regional, e do 

mecanismo de brisas, atuando localmente. 

 

Muitos desvios (positivo/negativo) foram identificados no período em análise (1949-

2008), a exemplo de janeiro de 1964 (587,5mm), julho de 1971 (428,6mm), 

novembro de 1956 (486,9mm) e dezembro de 1989 (447,2mm), que oscilaram 

positivamente em relação à normal. Já os meses de abril de 1990 (52mm) e maio de 

1983 (63,1mm) ficaram muito abaixo da normalidade. Todos estes registros estão 

fora do período de maior incidência das chuvas, ou seja, abril-junho. (INMET, 2009) 

 

Os registros mencionados acima são explicados pelos mecanismos dinâmicos que 

regem a variabilidade pluviométrica, tais como: os fenômenos El Niño e La Niña e o 

chamado dipolo do Atlântico, em suas fases positiva e negativa. (Quadro 10, anexo) 

 

A distribuição espacial dos volumes de chuva para o biênio 2008-2009, referente aos 

postos pluviométricos 19ºBC, Aterro Canabrava, Aterro Centro, Base Naval, Ilha 

Amarela, IMA, INGÁ e Ondina, apresentou variabilidade diferenciada conforme a 

análise interanual, anual, sazonal e mensal. 
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A análise interanual da distribuição espacial das chuvas em Salvador apresentou 

coeficiente de variação, entre seus setores, em torno de 19,8%, para o biênio 2008-

2009, indicando que a variabilidade espacial, mesmo numa série curta de dados e 

numa área relativamente pequena, tem dispersão maior, ou seja, é mais irregular 

que a distribuição temporal. 

 

A variabilidade anual se mostrou bastante próxima, se considerada a dispersão dos 

volumes de chuvas para cada ano, pois, em 2008, o índice ficou em 20,6% e, em 

2009, 9,6%. Estes coeficientes de variação se referem aos dados de chuva dos oito 

postos pluviométricos cujas médias dos respectivos anos foram de 1455,7mm para o 

ano 2008 e de 1905,7mm para o ano de 2009. 

 

A sazonalidade na distribuição espacial das chuvas para Salvador apresentou maior 

dispersão no verão, pois o coeficiente de variação ficou em 45,4%, entre os volumes 

precipitados nos postos pluviométricos, no verão de 2008; e de 21,4%, no mesmo 

período para 2009. Já as menores dispersões espaciais ocorreram, 

respectivamente, no inverno de 2008, com 16,2%, e na primavera de 2009, com 

11,9%. 

 

A variabilidade espacial das chuvas em Salvador quanto à distribuição mensal dos 

volumes precipitados, apresentou as seguintes características: 

 

No ano de 2008, o menor coeficiente de variação, se considerada a distribuição 

mensal, foi de 56,1%, referente ao posto pluviométrico de Ondina e de 86,9%, no 

posto pluviométrico de Ilha Amarela. Já para o ano de 2009, os valores ficaram em 

torno de 108,2% (posto pluviométrico IMA) e 133,3% (posto pluviométrico Aterro 

Centro). 

 

Os volumes de chuvas registrados entre os postos pluviométricos apresentaram, 

para 2008, coeficientes de variação entre 10,6% no mês de julho, e 79,7%, no mês 

de fevereiro. No ano de 2009, a variabilidade espacial mensal apresentou dispersão 

em torno de 7,2%, para o mês de junho, e 62,6%, para o mês de novembro. 
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Como se pode observar, tanto a distribuição espacial quanto a temporal 

apresentaram forte dispersão e alta discrepância no volume de chuvas do biênio 

2008-2009, ressalvando que a variabilidade se apresentou mais elevada quando 

menor foi a série temporal dos dados, ou seja, a análise mensal quase sempre 

trouxe coeficientes de variação maiores que a análise interanual. 

 

A dimensão de Salvador, bastante diminuta em relação à área de atuação dos 

sistemas meteorológicos regionais aos quais está inserido, apresentou, também, 

forte dispersão, quanto aos volumes de chuvas, nos diferentes setores espaciais. 

Este fato indica um alto grau de dinamismo dos fenômenos meteorológicos aí 

atuantes, cujas interações com as superfícies continentais e oceânicas do entorno 

da cidade definem seus atributos peculiares. 
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7. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Existe uma preocupação muito grande, no âmbito dos estudos da climatologia 

geográfica, no que se refere à dinâmica das chuvas em ambientes tropicais, e mais 

particularmente no Brasil. Este elemento climático foi amplamente estudado no 

sentido de analisar seu comportamento, devido à importância para fins de 

planejamento, tanto no meio rural quanto no urbano. 

 

O referencial teórico utilizado foi de fundamental importância no auxílio à análise da 

dinâmica das chuvas em Salvador, em sua variabilidade espaço-temporal, uma vez 

que poucos estudos específicos foram realizados para esta área. 

 

A análise temporal (1949-2008) referente ao posto pluviométrico de Ondina, permitiu 

identificar as dispersões dos volumes de chuvas ao longo da série estudada. 

 

O método estatístico aplicado neste trabalho serviu para a análise da série temporal 

das chuvas, a partir do uso da ferramenta computacional (planilha eletrônica “Excel”) 

que, pela sua praticidade, tanto na resolução dos cálculos matemáticos quanto na 

geração dos gráficos, foi de suma importância para a visualização da distribuição 

temporal dos dados das chuvas da série 1949-2008 e a compreensão da 

variabilidade e das tendências climáticas de pluviosidade. 

 

O método geoestatístico, que conjuga informações da Estatística com dados 

georeferenciados aplicado à análise espacial das chuvas, a partir do uso do 

programa de interpolação espacial Surfer 9.0, com a geração de diferentes mapas, 

conforme o padrão temporal, permitiu o entendimento significativo da variabilidade 

espacial das chuvas, em Salvador, referente aos oito postos pluviométricos 

selecionados para a realização desta etapa da pesquisa, com a utilização dos dados 

pluviométricos do biênio 2008-2009. 

 

De acordo com as análises realizadas, Salvador apresentou desvios consideráveis 

em relação à normal estabelecida de 1964,6mm anuais. A variabilidade temporal 

das chuvas apresentou uma maior dispersão quando a distribuição de seus totais de 

chuvas foi organizada levando-se em consideração as escalas de tempo mensal, 
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sazonal e interanual. Nestes casos, os desvios em torno da média superam os 20% 

de coeficiente de variação. 

 

Cabe ressaltar que é inerente aos elementos climáticos o dinamismo 

(descontinuidades/irregularidades) ao longo do tempo em decorrência das 

interações com outros constituintes do planeta – oceanos, configurações 

continentais e relevo – além dos movimentos terrestres. Estas interações, 

normalmente, acarretam as variações, oscilações e, inexoravelmente, levam às 

mudanças no padrão de distribuição espaço-temporal dos elementos do clima, 

perceptível em longo prazo. 

 

O caso de Salvador mostrou que se em recortes temporais menores, a variabilidade 

é maior, em longo prazo (década, período climático) é o inverso, pois as alterações 

são mínimas. Não se podendo, falar em mudança no padrão de distribuição 

temporal das chuvas para Salvador. 

 

A análise dos dados de chuvas espacialmente distribuídos em Salvador, para as 

escalas de tempo mensal, sazonal e interanual, referente ao biênio 2008-2009, 

revelou algumas peculiaridades quanto à variabilidade e tendência pluviométrica. 

 

O biênio citado apresentou uma dispersão média de, aproximadamente, 12,8% de 

variação. O ano de 2008 ficou em torno de 20,6%, caracterizando uma baixa 

dispersão e o ano de 2009 destacou-se com uma alta dispersão espacial 

(coeficiente de 9,6%). 

 

A distribuição das chuvas sobre a cidade revelou uma tendência de concentração 

dos volumes precipitados ao longo do miolo (o centro geográfico da cidade) seguida, 

em proporções menores, pelos setores banhados pela baía de Todos-os-Santos e 

por fim, pela faixa atlântica, registrando os menores índices pluviométricos. 

 

Como se pode observar, a espacialidade das chuvas em Salvador apresentou-se 

bastante variável mesmo num espaço relativamente pequeno. A distribuição dos 

volumes de chuvas não é uniforme, pois todos os cenários temporais estipulados 

para se verificar a variabilidade espacial (mensal, sazonal e anual) diferiram 
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bastante nas áreas de Salvador onde os volumes de chuvas foram maiores ou 

menores. 

 

A influência da massa líquida é notória (baía de Todos-os-Santos, a oeste; oceano 

Atlântico, a leste e ao sul) num ambiente onde as temperaturas são elevadas e suas 

amplitudes são baixas durante a maior parte do ano, o que aumenta a evaporação e 

a umidade do ar, favorecendo à nebulosidade e, consequentemente, às 

precipitações. 

 

Por outro lado, os efeitos produzidos pela urbanização a exemplo dos núcleos de 

condensação (poeira, fumaça e gases) perturbam a atmosfera local; as construções 

(edificações residenciais e comerciais) e a pavimentação aumentaram a temperatura 

do ambiente ainda mais; também, a preservação de remanescentes da vegetação 

em parques e reservas ambientais além de atenuar o calor, favorece à 

evapotranspiração (com mais umidade no ar); e mais, a continentalidade local tem 

influência marcante, pois o setor mais chuvoso da cidade fica na porção centro-norte 

(miolo) – posição mais afastada das áreas litorâneas. Tudo isto particulariza a 

atmosfera soteropolitana, em relação ao entorno, e interfere na dinâmica das 

chuvas. 

 

Além disso, as peculiaridades supracitadas fazem emergir enclaves diferenciados 

(situações de micro-climas) nos ambientes da cidade que, por sua vez, também vão 

interferir no volume de chuvas e na alta variabilidade identificada neste estudo. 

 

O comportamento anual das chuvas, em Salvador, está relacionado à dinâmica 

atmosférica regional, sendo que seu regime pluviométrico reporta, normalmente, ao 

avanço das frentes frias oriundas do sul e aos distúrbios ondulatórios provenientes 

do leste, que se configura como perturbações meteorológicas no campo dos alísios 

de sudeste, causando condições de instabilidades atmosféricas e contribuindo 

assim, nos volumes de chuvas em toda porção oriental do Estado Bahia. 

 

A variabilidade das chuvas, ao longo do período de estudo, também está 

relacionada aos efeitos emanados do fenômeno de extrema interação proximal 

oceano-atmosfera (o El Niño, a La Niña) e a variação na TSM do oceano Atlântico 
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Tropical, que provoca uma oscilação térmica hemisférica denominada de dipolo do 

Atlântico. 

 

Cabe ressaltar que, de maneira geral, quando ocorre a combinação, no mesmo 

período, do fenômeno La Niña com a TSM do Atlântico Sul positiva ou quando esta 

ocorre, sem registro de fortalecimento daquele, os volumes de chuvas ficam acima 

da normal esperada. Quando há ocorrência do El Niño conjugado à TSM do 

Atlântico Sul negativa há um mecanismo inverso, ou seja, os volumes de chuvas 

ficam abaixo da média. 

 

Outros fenômenos meteorológicos também contribuem para a variabilidade das 

chuvas, em torno da área de estudo. Os Vórtices Ciclônicos em Altos Níveis, 

também conhecidos por Vórtices Ciclônicos de Ar Superior é um sistema 

meteorológico de meso-escala que se forma no oceano Atlântico, entre os meses de 

outubro e março, cuja periferia é mais instável que a parte central, o que contribui 

para a formação de nuvens e a geração de chuvas. 

 

No âmbito local, um fenômeno associado também à ocorrência de chuvas é a zona 

de convergência de umidade – fenômeno geralmente relacionado à interação da 

circulação do ar nas proximidades da faixa litorânea continental. 

 

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam servir de auxílio à realização 

de estudos para melhor conhecimento do quadro ambiental de Salvador, a fim de 

diagnosticar os impactos advindos das ocupações inadequadas nos espaços da 

cidade de Salvador e viabilizar a promoção das devidas intervenções que venham a 

amenizá-los. 

 

Num ambiente onde a influência das chuvas é marcante, tanto nos volumes 

elevados quanto na intensidade, faz-se necessárias a ampliação da rede de postos 

pluviométricos e a garantia da sua manutenção por longo período, com objetivo de 

realizar análises espaciais na escala de uma normal climatológica, a fim de entender 

melhor a variabilidade espacial em toda sua plenitude. 
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Outros estudos na abordagem climática da pluviosidade devem ser estimulados, por 

exemplo, nos demais municípios da região metropolitana de Salvador e de áreas do 

interior do Estado da Bahia, a fim de identificar, via comparação, possíveis 

interferências dos espaços urbanizados sobre a atmosfera circundante e, 

consequentemente, na dinâmica das chuvas. 

 

O espaço soteropolitano necessita de estudos acerca dos demais elementos 

climatológicos, como a circulação do ar, a relação insolação/nebulosidade e a 

variabilidade da temperatura do ar, com vistas a indicar sua tendência climática. 

 

Por fim, esta pesquisa se apresenta como uma complementação às desenvolvidas, 

a priori por Aouad (1985) e Gonçalves (1992), em nível de estudo de pós-graduação 

acerca da dinâmica das chuvas em Salvador. 
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Quadro 1 
NORMAL (MÉDIA) PLUVIOMÉTRICA MENSAL DO PERÍODO 1949-2008 

Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA 
 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1949-2008 

Média (mm) 92,3 117,3 153,4 308,2 211,6 239,7 187,4 129,2 100,5 105,4 121,4 98,1 1964,6 

    Fonte: Quadro elaborado a partir dos totais pluviométricos mensais, referente ao período 1949-2008, disponibilizados pelo IV Distrito 
               Meteorológico do Brasil, INMET-MA, 2009. 
    Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
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Quadro 2 
RELAÇÃO DOS POSTOS PLUVIOMÉTRICOS E ESTAÇÕES CLIMATOLÓGICAS DE SALVADOR-BA 

 
Nome da Estação Tipo Condição Entidade Latitude sul Longitude oeste 

19 BC P A EXÉRCITO 12º 57’53’’ 38º28’16’’ 

ABAETÉ P I SRH-BA 12º 56’37’’ 38º21’36’’ 

AÇUDE DO COBRE P I ANA 12º 53’00’’ 38º27’ 00’’ 

AEROPORTO P I ANA 12º 59’00’’ 38º28’00’’ 

AEROPORTO C A AERONÁUTICA 12º 54’42’’ 38º18’30’’ 

AREIAL DE CIMA P I ANA 12º 55’00’’ 38º30’00’’ 

AREIAL SE CIMA P I SUDENE 12º 56’00’’ 38º30’00’’ 

ATERRO CANABRAVA P A CODESAL 12º 55’06’’ 38º25’50’’ 

ATERRO CENTRO P A CODESAL 12º 52’59’’ 38º23’24’’ 

BALANÇA DE PERIPERI P I CIA 12º 51’00’’ 38º27’00’’ 

BARRAGEM DO RIO COBRE P I EMBASA 12º 54’00’’ 38º29’00’’ 

BARRIS P I ANA 12º 56’00’’ 38º21’00’’ 

BASE NAVAL P A MARINHA 12º 49’05’’ 38º28’59’’ 

COBRE  P I SUDENE 12º 53’00’’ 38º27’00’’ 

DOIS DE JULHO C I DEPV 12º 54’41’’ 38º20’01’’ 

ILHA AMARELA P A EMBASA 12º 52’26’’ 38º27’43’’ 

IMA P A INGÁ 12º 55’50’’ 38º30’48’’ 

INGÁ P A INGÁ 12º 56’04’’ 38º21’54’’ 

ONDINA C A INMET 13º 00’19’’ 38º30’31’’ 

ITAPAGIPE C I INMET 12º 57’00’’ 38º29’00’’ 

LOBATO P I SUDENE 12º 00’00’’ 38º00’00’’ 

ONDINA  P I DNOCS - - 

PERIPERI C I INMET 12º51’ 00’’ 38º29’00’’ 

PITANGUEIRAS P I ANA 12º58’ 00’’ 38º30’00’’ 

PITUAÇU P I RFFSA 12º56’ 00’’ 38º30’00’’ 

PITUAÇU P I SRH-BA 12º57’ 58’’ 38º24’51’’ 

SALVADOR P I SUDENE - - 

USINA ALTO DO MAURÍCIO P I ANA 12º48’ 00’’ 38º24’00’’ 
Fonte: ANA – Agência Nacional das Águas, 2008 e CODESAL, 2009. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – estação ativa 
 
I – estação inativa 
 
C – estação climatológica 
 
P – posto pluviométrico 
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Quadro 3 
PERCENTUAIS PLUVIOMÉTRICOS MENSAIS DO PERÍODO 1949-2008 

Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA 
 

Mês Jan. Fev. Mar Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. ∑ 

Ano 
            

  

1949 0,3 4,3 2,9 28,9 10,8 13,2 6,6 4,7 7,5 7,0 12,0 1,7 2233,5 

1950 2,7 13,4 12,8 15,5 12,7 11,0 9,7 3,5 1,9 3,0 8,2 5,6 1741,4 

1951 2,0 1,8 8,6 27,7 20,9 14,4 6,6 3,4 4,6 2,5 1,4 6,1 1662,6 

1952 0,4 0,4 10,8 8,2 35,3 6,3 14,6 6,7 1,2 4,2 1,9 10,0 1845,2 

1953 4,6 4,8 6,8 10,5 11,9 6,5 7,7 9,0 9,7 11,8 11,2 5,3 1320,0 

1954 6,0 10,1 11,3 21,6 7,7 5,7 16,4 5,3 1,4 0,3 5,2 8,8 1680,0 

1955 13,1 6,1 4,6 7,7 9,6 10,3 11,1 7,1 5,3 2,9 17,4 4,9 1575,3 

1956 1,0 4,9 9,2 10,4 14,0 5,2 12,0 10,3 2,2 5,0 22,6 3,2 2150,5 

1957 8,1 7,8 8,3 24,7 18,9 8,6 7,2 7,7 1,8 3,8 2,1 0,9 1513,7 

1958 6,1 4,1 12,0 14,2 12,3 16,9 12,7 5,1 5,0 5,7 1,5 4,5 1821,4 

1959 3,7 7,5 4,7 6,0 24,0 13,9 10,4 6,6 3,6 10,8 6,8 2,1 1527,8 

1960 8,0 1,6 19,4 19,5 14,8 10,3 10,4 4,0 1,5 2,4 5,9 2,1 1994,7 

1961 5,1 0,8 8,2 9,7 20,8 22,8 11,5 8,3 0,6 4,2 0,9 7,1 936,0 

1962 0,9 4,4 12,2 9,9 13,3 16,3 16,5 5,7 1,7 5,0 10,2 3,9 1396,7 

1963 1,7 14,4 6,4 11,4 20,1 7,2 7,4 5,2 2,0 1,3 4,0 18,9 1892,7 

1964 17,2 7,3 10,0 11,0 12,4 7,6 6,6 7,5 3,2 5,2 6,5 5,6 3417,7 

1965 4,7 2,6 3,1 25,7 16,3 14,0 7,0 5,5 2,1 5,4 11,2 2,5 1842,7 

1966 2,0 9,2 4,2 9,4 31,9 8,9 8,1 6,7 4,2 6,3 4,7 4,4 2207,1 

1967 0,5 3,2 9,0 20,3 18,8 8,4 7,2 6,1 4,9 2,8 5,0 13,8 1936,2 

1968 8,3 12,3 12,0 8,0 15,3 15,1 5,3 4,3 5,3 3,5 6,6 4,0 2403,7 

1969 3,9 5,5 11,7 9,6 24,2 14,8 6,7 5,0 3,1 1,9 1,6 12,2 2449,9 

1970 9,9 9,4 4,1 10,6 12,6 12,5 12,3 7,2 3,6 5,3 11,4 1,2 1938,7 

1971 3,4 2,0 3,0 23,3 15,5 11,1 15,3 10,3 5,6 5,8 2,4 2,4 2807,0 

1972 3,9 7,4 2,9 15,5 17,9 13,8 4,3 9,4 8,7 10,0 2,0 4,3 1754,6 

1973 2,7 0,8 2,4 6,8 24,8 19,8 9,3 6,2 7,3 10,8 7,1 2,0 2423,0 

1974 6,7 11,9 5,6 18,7 17,5 8,2 5,5 3,8 3,3 4,6 6,3 7,7 2448,6 

1975 4,4 4,3 6,3 27,6 21,0 6,3 8,3 5,0 5,3 3,1 3,9 4,4 2672,9 

1976 3,4 12,2 8,4 12,5 13,7 4,7 10,8 10,0 3,8 12,9 6,5 1,0 1429,8 

1977 6,7 7,8 2,8 10,2 18,9 12,0 5,7 0,9 10,1 10,4 0,4 14,1 2287,6 

1978 2,4 1,8 10,5 11,5 15,7 20,1 10,5 5,0 5,7 6,3 3,4 7,2 2280,9 

1979 8,1 12,9 3,9 19,1 8,0 18,2 12,0 4,7 1,7 1,5 7,0 3,1 1564,4 

1980 9,5 18,7 3,6 4,1 10,1 7,5 6,6 8,7 8,1 4,6 15,7 2,8 1949,5 

1981 3,7 6,3 13,3 16,5 13,6 18,0 13,1 4,3 1,3 2,7 3,1 4,1 1489,4 

1982 1,1 8,3 0,6 23,5 18,5 19,2 8,4 4,9 7,4 5,9 1,0 1,3 1802,9 

1983 1,7 6,1 14,4 11,8 4,0 20,5 6,5 11,8 5,8 8,1 6,3 2,9 1580,2 

1984 1,9 1,2 9,0 37,0 14,8 9,1 5,4 5,6 8,6 4,6 1,5 1,1 2403,6 

1985 4,4 3,7 2,6 32,2 14,1 6,2 8,3 5,8 2,5 4,1 9,3 6,8 2700,6 

1986 4,0 1,3 11,9 17,3 10,8 8,5 6,1 6,6 10,1 11,8 7,1 4,6 2315,5 

1987 1,4 4,0 8,4 9,6 14,0 14,8 15,5 7,2 6,6 1,0 14,6 2,9 1539,8 

1988 7,9 3,8 15,5 12,7 8,4 11,1 13,7 6,4 2,3 3,6 6,5 8,1 2137,4 

1989 6,3 0,9 5,0 13,5 21,4 8,1 6,0 6,6 8,2 4,4 4,9 14,7 3041,7 

1990 2,5 1,7 3,5 2,6 16,0 10,4 13,1 10,3 6,6 19,5 1,6 12,2 2031,9 

1991 10,6 4,9 6,4 17,2 16,9 17,9 5,7 7,3 4,2 1,7 5,5 1,8 1770,7 

1992 4,9 13,8 6,0 8,1 6,8 12,5 12,4 6,5 5,9 1,5 13,2 8,4 1576,7 

1993 1,0 0,6 1,0 8,7 31,3 14,6 9,5 13,3 5,9 8,9 4,0 1,1 1235,4 

1994 1,3 2,9 10,5 18,6 8,6 20,9 14,7 8,7 4,4 5,3 2,2 2,0 2286,8 

1995 1,1 2,1 4,9 17,0 28,2 14,6 10,6 4,7 4,0 1,0 9,3 2,5 1679,1 

1996 2,4 4,5 2,6 33,1 8,2 7,8 8,8 5,4 9,0 4,9 10,0 3,2 2287,8 

1997 2,3 13,5 16,6 20,8 9,9 10,1 11,0 3,1 1,8 7,8 1,6 1,5 1669,4 

1998 3,5 3,1 6,6 11,5 14,0 20,0 17,1 8,7 3,6 6,3 3,7 1,9 1788,3 

1999 3,7 3,8 11,7 14,1 14,1 6,9 8,4 12,1 5,3 6,1 10,3 3,5 2677,3 

2000 1,5 4,5 10,1 19,1 13,0 16,3 10,5 7,1 8,5 0,8 3,9 4,6 1908,5 

2001 5,3 1,6 14,7 5,8 11,1 10,9 12,3 8,4 10,6 11,3 1,7 6,3 1791,8 

2002 13,8 5,6 5,6 3,8 19,2 11,4 13,9 8,9 14,2 0,9 1,4 1,2 1826,9 

2003 1,3 4,8 10,2 9,3 27,3 11,8 9,2 6,8 8,4 3,6 6,6 0,7 2016,9 

2004 15,8 8,2 6,1 13,8 7,8 16,2 10,8 6,4 2,0 4,1 8,3 0,5 2019,0 

2005 1,9 11,5 15,6 18,6 8,9 18,8 9,1 5,2 2,3 1,5 3,3 3,4 2236,3 

2006 1,7 0,3 1,5 25,4 17,2 17,3 4,0 5,1 5,5 11,2 9,5 1,3 2313,6 

2007 1,5 21,5 6,6 10,6 16,0 10,2 9,9 8,3 6,6 6,0 1,4 1,4 1317,3 

2008 1,3 13,8 10,0 11,6 15,3 13,4 11,2 4,4 2,8 2,4 5,9 7,8 1327,3 

X 4,5 6,2 7,9 15,2 15,9 12,5 9,8 6,6 5,0 5,3 6,2 4,8 1964,6 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos totais pluviométricos mensais, referente 
           ao período 1949-2008, disponibilizados pelo IV Distrito Meteorológico 
           do Brasil, INMET-MA, 2009. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010.

Fórmula: 
%=volume mensal/total 
anual*100 
No Excel =A1/B1*C1 
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Quadro 4 
DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA DECADAL DO PERÍODO 1949-2008 

Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA 
 

Década Volume pluvial (mm) 
 

% 
 

Desvio absoluto (mm) 
 

Desvio relativo (%) 

1949-1958 17543,6 14,9   

1959-1968 19555,3 16,6 -2011,7 1,7 

1969-1978 22493,0 19,1 -2937,7 2,5 

1979-1988 19483,3 16,5 3009,7 -2,6 

1989-1998 19367,8 16,4 115,5 -0,1 

1999-2008 19434,9 16,5 -67,1 0,1 

Total (∑) 117877,9 - - - 

Normal estabelecida (µ) 19646,3 - - - 

Desvio padrão (σ) 1453,9 - - - 

Coeficiente de variação (Cv) 7,4% - - - 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados pluviométricos mensais, referente ao período 1949-2008,   
           disponibilizados pelo IV Distrito Meteorológico do Brasil, INMET-MA, 2009. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
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Quadro 5 
DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA INTERANUAL DO PERÍODO 1949-2008 

Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA 
 

Ano Volume Pluvial 

1949 2233,5 

1950 1741,4 

1951 1662,6 

1952 1845,2 

1953 1320,0 

1954 1680,0 

1955 1575,3 

1956 2150,5 

1957 1513,7 

1958 1821,4 

1959 1527,8 

1960 1994,7 

1961 936,0 

1962 1396,7 

1963 1892,7 

1964 3417,7 

1965 1842,7 

1966 2207,1 

1967 1936,2 

1968 2403,7 

1969 2449,9 

1970 1938,7 

1971 2807,0 

1972 1754,6 

1973 2423,0 

1974 2448,6 

1975 2672,9 

1976 1429,8 

1977 2287,6 

1978 2280,9 

1979 1564,4 

1980 1949,5 

1981 1489,4 

1982 1802,9 

1983 1580,2 

1984 2403,6 

1985 2700,6 

1986 2315,5 

1987 1539,8 

1988 2137,4 

1989 3041,7 

1990 2031,9 

1991 1770,7 

1992 1576,7 

1993 1235,4 

1994 2286,8 

1995 1679,1 

1996 2287,8 

1997 1669,4 

1998 1788,3 

1999 2677,3 

2000 1908,5 

2001 1791,8 

2002 1826,9 

2003 2016,9 

2004 2019,0 

2005 2236,3 

2006 2313,6 

2007 1317,3 

2008 1327,3 

Total (∑) 117877,9 

Normal estabelecida (µ) 1964,6 

Desvio padrão (σ) 465,9 

Coeficiente de variação (Cv) 23,71437 

  Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados pluviométricos mensais, 
 referente ao período 1949-2008, disponibilizados pelo IV 
 Distrito Meteorológico do Brasil, INMET-MA, 2009. 

               Confecção organização: Joseval S. Palma, 2010. 
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Quadro 6 
DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL DO PERÍODO 1949-2008 

TRIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO 
Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA 

 
Ano Volume sazonal (mm) 

1949 167,7 

1950 502,5 

1951 205,4 

1952 214,4 

1953 213,6 

1954 461,4 

1955 374,5 

1956 324,8 

1957 366,5 

1958 403,6 

1959 243,3 

1960 577,8 

1961 132,1 

1962 244,7 

1963 426,9 

1964 1177,4 

1965 190,3 

1966 339,1 

1967 245,8 

1968 783,1 

1969 516,5 

1970 453,0 

1971 234,7 

1972 248,7 

1973 143,5 

1974 593,3 

1975 401,8 

1976 342,8 

1977 396,5 

1978 335,2 

1979 388,2 

1980 620,5 

1981 346,5 

1982 180,1 

1983 350,6 

1984 291,5 

1985 289,4 

1986 398,0 

1987 212,9 

1988 581,0 

1989 372,0 

1990 155,7 

1991 388,1 

1992 388,3 

1993 32,7 

1994 335,5 

1995 135,7 

1996 217,7 

1997 541,5 

1998 235,7 

1999 516,1 

2000 306,9 

2001 387,8 

2002 457,6 

2003 330,3 

2004 607,0 

2005 649,0 

2006 82,2 

2007 389,4 

2008 333,2 

Total (∑) 21782,0 

Normal estabelecida (µ) 363,0 

Desvio padrão (σ) 184,3 

Coeficiente de variação (Cv) 50,8 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos totais pluviométricos mensais, referente ao período 1949- 
            2008, disponibilizados pelo IV Distrito Meteorológico do Brasil, INMET-MA, 2009. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
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Quadro 7 
DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL DO PERÍODO 1949-2008 

TRIMESTRE ABRIL-MAIO-JUNHO 
Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA 

 
Ano Volume sazonal (mm) 

1949 1182,4 

1950 684,5 

1951 1047,4 

1952 919,5 

1953 383,1 

1954 587,9 

1955 434,0 

1956 637,6 

1957 790,4 

1958 789,7 

1959 670,0 

1960 890,5 

1961 498,8 

1962 551,4 

1963 732,3 

1964 1060,3 

1965 1031,6 

1966 1107,8 

1967 918,5 

1968 925,4 

1969 1188,1 

1970 691,1 

1971 1401,8 

1972 828,6 

1973 1244,8 

1974 1089,9 

1975 1467,2 

1976 443,0 

1977 939,5 

1978 1076,6 

1979 708,3 

1980 424,0 

1981 717,6 

1982 1103,1 

1983 573,7 

1984 1465,4 

1985 1417,5 

1986 847,3 

1987 590,6 

1988 687,7 

1989 1307,4 

1990 589,8 

1991 920,9 

1992 432,4 

1993 675,5 

1994 1100,3 

1995 1005,0 

1996 1123,8 

1997 681,0 

1998 815,2 

1999 938,4 

2000 924,4 

2001 498,5 

2002 629,1 

2003 974,8 

2004 763,7 

2005 1034,3 

2006 1385,9 

2007 485,0 

2008 536,0 

Total (∑) 51570,3 

Normal estabelecida (µ) 859,5 

Desvio padrão (σ) 287,5 

Coeficiente de variação (Cv) 33,5 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos totais pluviométricos mensais, referente ao período 1949- 
            2008, disponibilizados pelo IV Distrito Meteorológico do Brasil, INMET-MA, 2009. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
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Quadro 8 
DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL DO PERÍODO 1949-2008 

TRIMESTRE JULHO-AGOSTO-SETEMBRO 
Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA 

 
Ano Volume sazonal (mm) 

1949 418,8 

1950 261,4 

1951 242,6 

1952 413,8 

1953 349,0 

1954 389,3 

1955 369,8 

1956 526,0 

1957 253,4 

1958 415,3 

1959 314,2 

1960 317,8 

1961 191,0 

1962 333,5 

1963 276,3 

1964 591,1 

1965 268,6 

1966 421,1 

1967 352,3 

1968 356,6 

1969 361,6 

1970 446,9 

1971 873,7 

1972 393,1 

1973 554,4 

1974 308,4 

1975 498,7 

1976 350,6 

1977 382,5 

1978 483,8 

1979 287,9 

1980 454,5 

1981 277,6 

1982 373,7 

1983 382,3 

1984 471,2 

1985 447,0 

1986 528,2 

1987 452,5 

1988 479,2 

1989 632,5 

1990 609,5 

1991 303,2 

1992 391,9 

1993 354,7 

1994 636,0 

1995 323,6 

1996 532,8 

1997 265,1 

1998 525,8 

1999 689,2 

2000 499,0 

2001 560,8 

2002 676,3 

2003 491,9 

2004 387,9 

2005 371,8 

2006 336,3 

2007 326,1 

2008 244,5 

Total (∑) 25028,6 

Normal estabelecida (µ) 417,1 

Desvio padrão (σ) 129,7 

Coeficiente de variação (Cv) 31,1 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos totais pluviométricos mensais, referente ao período 1949- 
           2008, disponibilizados pelo IV Distrito Meteorológico do Brasil, INMET-MA, 2009. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
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Quadro 9 
DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL DO PERÍODO 1949-2008 

TRIMESTRE OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO 
Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA 

 
Ano Volume sazonal (mm) 

1949 464,6 

1950 293,0 

1951 167,2 

1952 297,5 

1953 374,3 

1954 241,4 

1955 397,0 

1956 662,1 

1957 103,4 

1958 212,8 

1959 300,3 

1960 208,6 

1961 114,1 

1962 267,1 

1963 457,2 

1964 588,9 

1965 352,2 

1966 339,1 

1967 419,6 

1968 338,6 

1969 383,7 

1970 347,7 

1971 296,8 

1972 284,2 

1973 480,3 

1974 457,0 

1975 305,2 

1976 293,4 

1977 569,1 

1978 385,3 

1979 180,0 

1980 450,5 

1981 147,7 

1982 146,0 

1983 273,6 

1984 175,5 

1985 546,7 

1986 542,0 

1987 283,8 

1988 389,5 

1989 729,8 

1990 676,9 

1991 158,5 

1992 364,1 

1993 172,5 

1994 215,0 

1995 214,8 

1996 413,5 

1997 181,8 

1998 211,6 

1999 533,6 

2000 178,2 

2001 344,7 

2002 63,9 

2003 219,9 

2004 260,4 

2005 181,2 

2006 509,2 

2007 116,8 

2008 213,6 

Total (∑) 19497,0 

Normal estabelecida (µ) 325,0 

Desvio padrão (σ) 152,8 

Coeficiente de variação (Cv) 47,0 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos totais pluviométricos mensais, referente ao período 1949- 
           2008, disponibilizados pelo IV Distrito Meteorológico do Brasil, INMET-MA, 2009. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
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Quadro 10 
DISTRIBUIÇÃO DOS REGISTROS DE ANORMALIDADE NA TEMPERATURA DA 

SUPERFÍCIE DO MAR-TSM, PERÍODO 1949-2008 
 

ANO 
VOLUME PLUVIAL 

(mm) 

OCEANO PACÍFICO OCEANO ATLÂNTICO 

EL NIÑO 
(intensidade) 

LA NIÑA 
(intensidade) 

TSM 
(positiva) 

TSM 
(negativa) 

1949 2233,5 
 

FORTE X 
 

1950 1741,4 
 

FORTE 
  

1951 1662,6 FRACA FORTE 
 

X 

1952 1845,2 
    

1953 1320,0 FRACA 
  

X 

1954 1680,0 
 

FORTE 
  

1955 1575,3 
 

FORTE 
  

1956 2150,5 
 

FORTE 
 

X 

1957 1513,7 FORTE 
   

1958 1821,4 FORTE 
  

X  

1959 1527,8 FORTE 
   

1960 1994,7 
    

1961 936,0 
    

1962 1396,7 
    

1963 1892,7 FRACA 
   

1964 3417,7 
 

MODERADO X 
 

1965 1842,7 MODERADA MODERADO X 
 

1966 2207,1 MODERADA 
  

X 

1967 1936,2 
    

1968 2403,7 MODERADA 
   

1969 2449,9 MODERADA 
   

1970 1938,7 MODERADA MODERADO 
 

X 

1971 2807,0 
 

MODERADO X 
 

1972 1754,6 FORTE 
 

X 
 

1973 2423,0 FORTE FORTE X 
 

1974 2448,6 
 

FORTE X 
 

1975 2672,9 
 

FORTE 
  

1976 1429,8 FRACA FORTE 
  

1977 2287,6 FRACA 
 

X 
 

1978 2280,9 FRACA 
  

X 

1979 1564,4 FRACA 
  

X 

1980 1949,5 FRACA 
  

X 

1981 1489,4 
   

X 

1982 1802,9 FORTE 
   

1983 1580,2 FORTE FRACO 
  

1984 2403,6 
 

FRACO 
  

1985 2700,6 
 

FRACO X 
 

1986 2315,5 MODERADA 
 

X 
 

1987 1539,8 MODERADA 
   

1988 2137,4 MODERADA FORTE 
  

1989 3041,7 
 

FORTE X 
 

1990 2031,9 FORTE 
   

1991 1770,7 FORTE 
   

1992 1576,7 FORTE 
  

X 

1993 1235,4 FORTE 
 

X 
 

1994 2286,8 MODERADA 
  

X 

1995 1679,1 MODERADA FRACO X 
 

1996 2287,8 
 

FRACO 
  

1997 1669,4 FORTE 
  

X 

1998 1788,3 FORTE MODERADO X 
 

1999 2677,3 
 

MODERADO 
  

2000 1908,5 
 

MODERADO 
  

2001 1791,8 
 

MODERADO 
  

2002 1826,9 MODERADA 
  

X 

2003 2016,9 MODERADA 
 

X 
 

2004 2019,0 FRACA 
   

2005 2236,3 FRACA 
   

2006 2313,6 FRACA 
   

2007 1317,3 FRACA FORTE 
 

X 

2008 1327,3 FRACA FORTE 
 

X 

Média 1964,6 
    

Fonte: INMET/MA e CPTEC/INPE 2009. 
Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010.
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Quadro 11 
TOTAIS PLUVIOMÉTRICOS MENSAIS E A VARIABILIDADE ESPACIAL – 2008 

Postos Pluviométricos de Salvador-BA 
 

Mês 

Posto Pluviométrico 

Total mensal 
Normal 

pluviométrica 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
De 

Variação Ondina 
Aterro 
Canabrava Aterro Centro INGÁ 

Ilha 
amarela 

19ª 
BC Base Naval IMA 

Janeiro 17,8 9,1 1,5 13,4 3 11,9 13,5 4,2 74,4 9,3 5,5 58,9 

Fevereiro 182,6 141,7 91 94 558,9 142,4 56,6 237,3 1504,5 188,1 149,9 79,7 

Março 132,8 164,4 230 144,6 211,6 170,3 117,4 207,6 1378,7 172,3 38,0 22,0 

Abril 154,3 164,8 226 130,1 238 140,4 100,2 132,4 1286,2 160,8 44,9 27,9 

Maio 203,5 286,2 370 211,2 291,1 280,3 202,1 194,5 2038,9 254,9 58,3 22,9 

Junho 178,2 181,5 236 143 222,3 239,3 112,5 187,1 1499,9 187,5 41,8 22,3 

Julho 148,8 161 169,5 152,5 141,3 142,5 148,9 113,1 1177,6 147,2 15,6 10,6 

Agosto 58,7 40,1 138 53,9 100,5 101,2 87 57,4 636,8 79,6 30,7 38,5 

Setembro 37 48,5 58 36,6 40,8 46,4 2,9 48,2 318,4 39,8 15,4 38,7 

Outubro 31,7 52,9 72,4 43,9 55,6 57,3 47,2 42,7 403,7 50,5 11,3 22,4 

Novembro 78,4 68,2 49,9 47 57,2 86,5 42,7 73,7 503,6 63,0 15,0 23,9 

Dezembro 103,5 54,5 115 85,5 98,2 145,9 93,4 127 823 102,9 25,8 25,1 

Total anual 1327,3 1372,9 1757,3 1155,7 2018,5 1564,4 1024,4 1425,2 - - - - 

Normal pluviométrica 110,6 114,4 146,4 96,3 168,2 130,4 85,4 118,8 - - - - 

Desvio Padrão 62,1 77,7 99,8 57,4 146,1 74,0 54,6 72,1 - - - - 

Coeficiente de 
Variação 56,1 67,9 68,2 59,6 86,9 56,8 64,0 60,7 - - - - 

      Fonte: CODESAL, 2009. 
      Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
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Quadro 12 
TOTAIS PLUVIOMÉTRICOS MENSAIS E A VARIABILIDADE ESPACIAL – 2009 

Postos Pluviométricos de Salvador-BA 
 

Mês 
Posto pluviométrico 

Total mensal 
Normal 

pluviométrica 
Desvio 
padrão 

Coeficiente 
de 

variação Ondina 
Aterro 
Canabrava 

Aterro Centro INGÁ 
Ilha 
amarela 

19ª 
BC 

Base Naval IMA 

Janeiro 
30,3 20,9 42 28,2 47 6,9 35 16,9 227,2 28,4 12,4 43,6 

Fevereiro 
122,1 82 71 94,3 108,7 54,1 57,4 78,5 668,1 83,5 22,3 26,7 

Março 
25,6 52 39 37,3 62,3 34,7 48,9 37,7 337,5 42,2 10,8 25,6 

Abril 
506,6 303,5 536 339,4 311,8 416,5 291,4 335 3040,2 380,0 89,2 23,5 

Maio 
549,3 709,6 877,1 768,1 787 759,2 688,6 514,7 5653,6 706,7 114,0 16,1 

Junho 
155,1 139,7 155,8 147,9 136,8 151,5 125,8 133,4 1146 143,3 10,3 7,2 

Julho 
158,9 95,6 164 111,2 122,5 96,1 111 118,5 977,8 122,2 24,3 19,9 

Agosto 
93,8 38,3 68 62,4 81,4 61,1 71,9 85,3 562,2 70,3 16,1 22,9 

Setembro 
56,8 19,7 46 42,4 61,6 40,3 13,2 27,3 307,3 38,4 16,1 41,8 

Outubro 
162,4 262,8 246 279,9 257,2 311,7 264,1 272,1 2056,2 257,0 40,2 15,6 

Novembro 
48,1 6,8 23 18,8 5,5 14,3 21 35,9 173,4 21,7 13,5 62,1 

Dezembro 
5,8 14,7 14 14,8 11,6 15,2 11,9 7,8 95,8 12,0 3,3 27,3 

Total anual 
1914,8 1745,6 2281,9 1944,7 1993,4 1961,6 1740,2 1663,1 - - - - 

Normal pluviométrica 
159,6 145,5 190,2 162,1 166,1 163,5 145,0 138,6 - - - - 

Desvio padrão 
173,1 194,0 250,0 208,2 206,9 217,7 186,5 149,9 - - - - 

Coeficiente de 
variação 

108,5 133,3 131,5 128,4 124,6 133,2 128,6 108,2 - - - - 

      Fonte: CODESAL, 2010. 
      Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
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Quadro 13 
DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL E A VARIABILIDADE ESPACIAL – 2008 

Postos Pluviométricos de Salvador-BA 
 

Posto Pluviométrico 

Período 

Verão Outono Inverno Primavera 

    INMET 333,2 536,0 244,5 213,6 

IMA 449,1 514,0 218,7 243,4 

19 BC 324,6 660,0 290,1 289,7 

Aterro Canabrava 315,2 632,5 249,6 175,6 

Ilha Amarela 773,5 751,4 282,6 211,0 

Aterro Centro 322,5 832,0 365,5 237,3 

INGÁ 252,0 484,3 243,0 176,4 

Base Naval 187,5 414,8 238,8 183,3 

Total (∑) 2957,6 4825,0 2132,8 1730,3 

Normal estabelecida (µ) 369,7 603,1 266,6 216,3 

Desvio padrão (σ) 167,7 132,5 43,3 37,0 

Coeficiente de variação (Cv) 45,4 22,0 16,2 17,1 

        Fonte: Quadro 11 - Totais pluviométricos mensais e a variabilidade espacial – 2008 
                                                           Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
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Quadro 14 
DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA SAZONAL E A VARIABILIDADE ESPACIAL – 2009 

Postos Pluviométricos de Salvador-BA 
 

Posto pluviométrico 

Período 

Verão Outono Inverno Primavera 

    Ondina 178,0 1211,0 309,5 216,3 

IMA 133,1 983,1 231,1 315,8 

19 BC 95,7 1327,2 197,5 341,2 

Aterro Canabrava 154,9 1152,8 153,6 284,3 

Ilha Amarela 218,0 1235,6 265,5 274,3 

Aterro Centro 152,0 1568,9 278,0 283,0 

INGÁ 159,8 1255,4 216,0 313,5 

Base Naval 141,3 1105,8 196,1 297,0 

Total (∑) 1232,8 9839,8 1847,3 2325,4 

Normal estabelecida (µ) 154,1 1230,0 230,9 290,7 

Desvio padrão (σ) 33,0 161,1 47,6 34,7 

Coeficiente de variação (Cv) 21,4 13,1 20,6 11,9 

                              Fonte: Quadro 12 - Totais pluviométricos mensais e a variabilidade espacial – 2009. 
                                 Confecção e organização: Joseval S. Palma, 2010. 
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Quadro 15 
DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA CLIMÁTICA DO PERÍODO 1949-2008 

Posto Pluviométrico de Ondina, Salvador-BA 
 

Normal climatológica Volume pluvial (mm) % Desvio absoluto (mm) Desvio relativo (%) 

1949-1978 59591,9 50,6 -1891,3 -1,2 

1979-2008 58286,0 49,4 - - 

Total (∑) 117877,9 - - - 

Normal estabelecida (µ) 58939,0 - - - 

Desvio padrão (σ) 652,9 - - - 

Coeficiente de variação (Cv) 1,1% - - - 

Fonte: Quadro 1 – Totais pluviométricos mensais do período 1949-2008. 
Elaboração e organização: Joseval S. Palma, 2010. 

 
 

Fórmulas: 
Normal estabelecida 
µ=∑(X1+Xn)/N ou no Excel =MÉDIA(A1:A2) 

 
Desvio Padrão 
σ= ∑(Xi-X)

2
/N ou no Excel =DESVPADP(A1:B2) 

 
Coeficiente de variação 
Cv=σ/µ*100% ou no Excel =A1/B1*100 

 
 


