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EIXO TEMÁTICO 10: GEOGRAFIA FÍSICA 

RESUMO 

Este artigo, que teve como base a dissertação de mestrado defendida pelo autor supracitado em 2010, 
analisou o comportamento das chuvas em Salvador-Bahia-Brasil, no período 1949-2009, a fim de identificar 
sua variabilidade e tendência espaço-temporal. A análise temporal envolveu cerca de 60 anos de dados de 
chuvas mensais correspondente 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), Sant’Anna Neto (2003), Tavares (2004) e Menezes (2006) foram consultados para auxiliar 
no embasamento do tema. O trabalho foi realizado em três etapas: seleção dos dados e delimitação do 
recorte espaço-temporal; organização e tabulação dos dados; análise dos resultados. O método utilizado foi 
basicamente o da quantificação. O procedimento estatístico foi utilizado para a análise temporal e o 
geoestatístico para a análise espacial. Os resultados indicaram 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 de chuvas, 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%. Em relação 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 (2009), cujo coeficiente de variação foi de 9,6%. Os maiores volumes acumulados 
foram registrados no setor norte. A dinâmica das chuvas em Salvador esta relacionada à atuação dos 
mecanismos de circulação atmosférica regional e local e a fenômenos oriundos da interação oceano-
atmosfera. 
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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 
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evaporação de suas águas superficiais. Esta umidade é transportada por correntes de ar e irá interferir na 

dinâmica climática de um ambiente. 

 

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

região; e, consequentemente, controlar a gênese das precipitações pluviométricas. 

 

As precipitações pluviométricas assumem papel importante na definição climática de muitos ambientes (seco, 

semiárido, úmido). A gênese destes fenômenos é bastante complexa e envolve diversos mecanismos e 

interações. 

 

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. 

 

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, 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 no Centro-norte. 

 

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); 

(Kousky, 1980; Uvo, 1989; Mello et al., 1992 apud MENEZES, 2006). 

 

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) 



 

O presente artigo teve como objetivo 

principal o estudo do comportamento das 

chuvas em Salvador, Bahia, Brasil, com 

vistas a indicar sua variabilidade e 

tendência, a partir da análise temporal dos 

dados mensais de chuvas do período 

1949-2008 e da análise espacial dos 

dados mensais de chuvas do biênio 2008-

2009. 

 

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 em 

Salvador. 

 

Como referenciais teórico-conceituais, 

esta pesquisa está inserida no campo da Geografia Física, em seu ramo Climatologia, com a 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 frequência, 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, os trabalhos elaborados por Ribeiro (1996) que distinguiu variabilidade climática de mudança climática, 

ao apontar que 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 [...]”. 

Neste sentido, 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. 

 

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) 

 

Sant’Anna Neto (2003) que 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” e 

Tavares que aponta ser 

 

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). 

 

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. 

 

Em se tratando dos procedimentos metodológicos, 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 e geoestatístico 

foram utilizados, respectivamente, nas análises temporal e espacial.  

 

Para a 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. 



 

Para a análise espacial, os dados foram obtidos junto à Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador – 

CODESAL, órgão pertencente à Prefeitura 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. 

 

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 oceano. Para tanto, selecionou-se dados com registro de anomalias da TSM 

das águas dos oceanos Pacífico e Atlântico Tropical. (Quadro 1, anexo) 

 

A partir daí, deu-se o tratamento estatístico e geoestatístico 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 no período recorte temporal selecionado e posterior geração de gráficos e mapas em programas 

específicos, a fim de facilitar a análise e entendimento das informações. 

 

 

A DINÂMICA ATMOSFÉRICA REGIONAL E SEUS REFLEXOS NO REGIME DAS CHUVAS 

 

 O Nordeste brasileiro, onde se situa Salvador, está inserido 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. (MENDONÇA ET AL, 2007) 

 

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. 

 

Aouad (1983) e Menezes (2006) teceram considerações sobre os mecanismos de meso-escala atuantes 

sobre o Nordeste Oriental e suas contribuições na gênese das chuvas. A esse respeito, os principais sistemas 

de meso-escala que contribuem para alterações no tempo desta região são: 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 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 frequentes 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, têm-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 Semiárido 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 VCAS, nos meses de verão; dos DOLs, mais intensos no período outono-inverno; além 

de efeitos locais, como o mecanismo das brisas. 

 

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), Reis (2006), Alves (2007), Bezerra (2006), 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. 

 

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. 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, consequentemente, 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. 

 

 

SALVADOR E A VARIABILIDADE DAS CHUVAS 

 

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

estabilidade no tempo atmosférico. A instabilidade do tempo atmosférico está 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. (GONÇALVES, 1992) 

 

Variabilidade 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) do que se a análise for efetivada 

considerando a escala (decadal). A esses desvios, observa-se um padrão de distribuição na escala sazonal, o 

que vai caracterizar e demarcar nitidamente o período chuvoso, mais precisamente os meses de abril e maio. 

 

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, em comparação 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 bastante discreta, no 

sentido do pequeno desvio em relação à normal de 19646,3 mm (valor médio referente às 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 apresentaram-se 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%, conforme escala proposta por Pimentel-Gomes (1985 apud CARVALHO et al 2003). 

A mesma 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%). 

 

Observa-se que 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. 

(Figura 2, quadro 1) 

 

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). 

 

Quanto à variabilidade interanual, os 60 anos dados chuvas apresentou uma média de 1964,6mm. 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 (abaixo da média); e 1973-1975, 1984-1986, 1988-1990 e 2003-2006 (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 média, houve ligação, ora à TSM negativa 

do Atlântico Sul apesar da forte presença do La Niña (primeiro período, 1950-1955) ora em consonância ao 

fenômeno El Niño de intensidade forte (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 anomalias TSM do Atlântico e Pacífico. Já os intervalos que registraram anos contínuos de valores 

acima da média: 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. 

 

Diante do quadro supracitado, 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 (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. (Figura 3 e Quadro 1, anexo) 

 



 

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%). (Figura 4) 

 

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 em análise. Os demais meses 

contribuíram com índices de chuvas abaixo de 7%, ficando o mês de janeiro em última posição. (Figura 5) 

 

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 semiárido, os totais aí precipitados foram maiores 

que os registrados naquele ambiente.  

 

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. 

 

Variabilidade espacial 

 

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 das chuvas: 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 ocorreram nas proximidades 

da baía de Aratu. 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. (Figura 6) 

 

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 7) 

 

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. 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. 



 

Esse período 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. (Figura 8) 

 

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 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 1, anexo) 

 

Quanto à peculiaridade verificada na orla da Baía de Todos os Santos em que um dos trechos, 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. 

 

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 porção centro-norte. 

 

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 9) 

 

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 consequentes nebulosidade e 

precipitação pluviométrica. (CPTEC/INPE, 2009) 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Primeiramente, convém ressaltar que o regime pluvial é bem delimitado em qualquer intervalo estabelecido, 

ou seja, o período mais chuvoso é o outono. 

 

A análise temporal (1949-2008) referente ao posto pluviométrico de Ondina muitos desvios 

(positivo/negativo), a exemplo de 1961 (936mm) e 1993 (1235,4mm) que oscilaram negativamente em 

relação à normal 1964,6mm. Já os anos de 1964 (3417,7mm) e 1989 (3041,7mm) ficaram muito acima da 

normalidade. (Quadro 1, anexo) 

 

O caso de Salvador mostrou que se em recortes temporais menores (ano), a variabilidade é maior, em longo 

prazo (década) 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 o biênio 2008-2009, revelou 

algumas peculiaridades quanto à variabilidade e tendência pluviométrica. 

 

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. 

 

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%). 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 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 

bastante nas áreas de Salvador onde os volumes de chuvas foram maiores ou menores. 

 

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. 

 

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, 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. 

 

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 teve relação também com a variação da TSM do oceano Atlântico e Pacífico. 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 contribuíram para a variabilidade das chuvas, em torno da área de 

estudo. No âmbito regional tem-se os VCAN ou VCAS. Já no 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 aqui apresentados 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. 

 

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. 
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Quadro 1 

DISTRIBUIÇÃO DE ANORMALIDADE NA TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR-TSM, PERÍODO 1949-2008 

Fonte: Joseval dos Santos palma. Dissertação de Mestrado Variabilidade das chuvas em Salvador e suas tendências espaço-
temporais. Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia, 2010. 

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 
    


