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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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p R E fáC I O

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, 

em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos 

quais foram publicados sob a forma de artigos na revista Territorium, n.º 25 (II), 

dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram sub-

metidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de 

livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre 

temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o 

próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de 

doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos 

diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, 

mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as con-

sequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes 

tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de 

riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi 

usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na 

análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na aná-

lise das caraterísticas concretas de determinado risco, não possam existir nuances 

próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações 

em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições 

climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos 

que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como 

maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por con-

seguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, 

através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade 

para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez 
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que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pes-

quisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS 

sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço
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Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valoriza-

dos nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não 

só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o 

mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se 

lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser 

abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos 

desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de di-

ferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa me-

todologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para: 

i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento 

de emergência; 

ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo compa-

rativo em Santos; 

iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes; 

iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando 

dados de radar e de índices de vegetação; 

v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa 

bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat; 

vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Ma-

ranhão - Brasil; 

vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência desliza-

mentos na província de Gipuzkoa (País Basco); 

viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escor-

regamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil; 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do mé-

todo de bandas de controlo;

x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pe-

los canais derivados multifuncionais;

xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem 

multidisciplinar;

xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos ex-

tremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica 

da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológi-

ca que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresenta-

dos, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre 

os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam 

pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científi-

cos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos 

Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o 

conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não sós aos investigadores, mas também  aos decisores, são os 

nossos votos! 
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Resumo: O estado do Maranhão situa-se numa zona de transição entre o semiárido 

nordestino, a Amazônia e os chapadões do Brasil central, embora per-

tença a essa região não se encontra no polígono das secas, a distribuição 

espacial das chuvas é bastante irregular, o que submete o sistema agrícola 

da região a sérios problemas. Neste estudo analisou-se   a variabilidade 

espacial e temporal da precipitação (PRP) e temperatura da superfície 

do mar (TSM), nas regiões de monitoramento do Pacífico Equatorial, 

utilizando a Transformada de Ondeletas (TO). Assim como, relacioná-

-los com mecanismos atmosféricos geradores de chuvas na região. Os 

resultados da aplicação da TO na PRP e TSM mostraram que o ciclo 
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anual é dominante em todas as regiões do Estado. Já para TSM, a escala 

anual é mais intensa no setor Leste do oceano, decrescendo no sentido 

Leste-Oeste, onde a escala decenal se torna mais acentuada. A análise da 

correlação mostrou que existe uma significativa associação entre o padrão 

de chuvas em cada região omogêneas (RH) e a TSM do oceano Pacífico 

Equatorial, em algumas regiões associação com a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), 

Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS), e frentes frias.

Palavras ‑chave: Regiões homogêneas, TSM, oscilações.

abstract: The state of Maranhão is located in a transition zone between the north-

-east semi-arid region, the Amazon region and the central Brazilian plains: 

although it belongs to this region it does not lie within the polygon 

of the droughts. The spatial distribution of rainfall is quite irregular, 

which exposes the region's agricultural system to serious problems. In 

this study the spatial and temporal variability of precipitation (PRP) 

and sea surface temperature (SST) were analysed in the monitoring 

regions of the equatorial Pacific using the Wavelet Transform (TO), 

relating them, too, to atmospheric mechanisms that generate rainfall 

in the region. The results of applying TO in PRP and SST showed that 

the annual cycle is dominant in all regions of the state. For SST, the 

annual scale is more intense in the eastern sector of the ocean, decreasing 

from east to west, where the ten-year scale becomes more pronounced. 

The correlation analysis showed that there is a significant association 

between the rainfall pattern in each homogeneous regions (RH) and the 

SST of the equatorial Pacific Ocean, in some regions associated with the 

Intertropical Convergence Zone (ITCZ), South Atlantic Convergence 

Zone (ZCAS), High Air Cyclonic Vortices (VCAS), and cold fronts.

 

Keywords: Homogeneous regions, SST, oscillations.
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Introdução

A região Nordeste do Brasil é caracterizada pela irregularidade espacial e 

temporal da precipitação e dos processos de escoamento e erosão dos solos, 

como também pelo alto potencial para evaporação da água em função da 

enorme disponibilidade de energia solar e altas temperaturas durante todo o 

ano (Souza et al., 1998). Na maior parte da região a precipitação é escassa e tem 

flutuações interanuais bastante acentuadas, ou seja, anos com secas severas ou 

com chuvas excessivas, que têm sido relacionadas aos padrões de anomalias de 

grande escala da circulação atmosférica global, principalmente o fenômeno El 

Niño Oscilação Sul (ENOS). 

Apresenta uma média pluviométrica variando entre 2000 mm na costa leste a 

400 mm na região central (Silva, 2004). O clima encontrado na região vai desde 

semiárido (Polígono das secas, que apresenta precipitação média anual abaixo 

de 600 mm, e abrange os seguintes estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais), até tropical 

(Costa leste). Do ponto de vista climático a região Nordeste é considerada semiárida 

por apresentar substanciais variações temporal e espacial da precipitação, e elevadas 

temperaturas ao longo do ano (Azevedo et al., 1998). 

Em um estudo pioneiro, Walker (1928) documentou uma notável coincidência 

do aquecimento anômalo das águas superficiais no Pacífico equatorial e as secas do 

Nordeste do Brasil (NEB). Desde então, um grande número de estudos buscam um 

melhor entendimento dos mecanismos que causam as anomalias climáticas sobre 

o NEB, com foco no papel que o fenômeno ENOS exerce em tais anomalias. A 

literatura também mostra que a região Nordeste sofre influencia das circulações 

atmosféricas, pois grande parte da variabilidade interanual da Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) do Atlântico Tropical, são influenciadas pela atuação do 

ENOS na região equatorial do Pacífico.

O estado do Maranhão não se encontra no polígono das secas, apresenta 

condições climáticas bem definidas, embora a distribuição espacial e temporal 

da precipitação seja bastante irregular. Essa irregularidade na distribuição da 

precipitação é decorrente de alguns aspectos importantes: posição geográfica, 
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extensão territorial e suas feições fisiográficas, por estar localizado em uma região 

de transição que recebe influências das características climáticas do semiárido 

nordestino, da Amazônia e dos chapadões do Brasil central (Menezes, 2009) e 

(Nascimento, 2014).

Nos últimos tempos novas técnicas matemáticas e estatísticas têm sido 

desenvolvidas e introduzidas na literatura científica, com a finalidade de fornecer 

subsídios para a caracterização de regimes atmosféricos não lineares associados à 

natureza das variáveis meteorológicas e do meio ambiente (Vitorino et al., 2006), 

(Braga et al., 2014) e (Sousa, 2016). Esta pesquisa fez uso da Análise da Transformada 

em Ondeletas (TO), devido ser uma ferramenta poderosa para a análise de sinais 

não estacionários, permitindo identificar as principais periodicidades de uma série 

temporal e sua evolução (Torrence et al., 1998). Essa técnica permite decompor 

uma série temporal em diferentes níveis de resolução tempo – frequência escala para 

determinar as componentes da variabilidade dominante.

Neste contexto, este estudo teve por objetivo fazer uma análise de multiresolução 

do sinal das chuvas em multiescalas de tempo ocorridas no estado do Maranhão e 

relacioná-las com as variações da TSM nas áreas monitoradas do Pacífico Equatorial 

e sistemas meteorologicos que infuenciam as chuvas na região.

Área de estudo 

O Estado do Maranhão é um dos estados do NEB, com área territorial de 

331.983,293 km², limitado ao Norte pelo Oceano Atlântico, ao Sul e sudoeste 

pelo Estado de Tocantins, a Leste pelo Estado do Piauí e a Oeste pelo Estado do 

Pará (fig. 1). O regime pluviométrico maranhense é marcado pela presença de 

valores de precipitação elevados em sua porção norte-ocidental e, em consequência, 

a cobertura vegetal é constituída pela floresta tropical e campos periodicamente 

inundáveis, sendo denominada pré-amazônica. Da parte norte-oriental até a 

fronteira piauiense, compõe a zona de transição entre a floresta pré-amazônica e a 

vegetação de cerrado e caatinga. Na porção meridional verifica-se a ocorrência de 

extensos chapadões com formação de cerrados.
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Materiais e métodos 

Dados

Foram utilizados valores médios de totais mensais e anuais de precipitação 

(mm) de 81 estações distribuídos no Estado, no período de 1987-2013. Esses 

dados foram obtidos no laboratório de meteorologia da Universidade Estadual 

Fig. 1 - Distribuição espacial dos postos pluviométricos no Estado do Maranhão (Fonte: Costa 2016).
Fig. 1 - Spatial distribution of pluviometric stations in the State of Maranhão (Source: Costa, 2016).
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do Maranhão (UEMA) e Agência Nacional das Águas (ANA). A fig. 2 mostra 

a distribuição espacial dos totais médios anuais da precipitação. Observa-

se que na faixa do litoral norte e noroeste do Estado os totais médios anuais 

ultrapassam 1900 mm, atingindo os menores valores inferiores a 700 mm na 

região central sul.

fig. 2 ‑ Variabilidade dos totais médios anuais da precipitação no período de 1987 a 2013 
no Estado do Maranhão (Fonte: Costa, 2016).

Fig. 2 - Variability of mean annual precipitation totals from 1987 to 2013 in the State of 
Maranhão. (Source: Costa, 2016).
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A delimitação das regiões homogêneas da precipitação teve por base 81 estações 

meteorológicas, obtida pelo método de agrupamento de Ward (1963), a partir da 

matriz dos fatores comuns espaciais e temporais mais expressivos. A aplicação do 

método a matriz de dados resultante da análise de componentes principais mensal 

e anual possibilitou dividir o Estado do Maranhão em 5 regiões homogêneas (RH) 

de precipitação (fig. 1). A RH1 possui 12 estações, cuja precipitação total média 

anual é superior a 1900 mm, encontra-se inserido no norte e noroeste do Estado, 

observa-se que esta região possui os maiores índices pluviométricos. A RH2 situada 

na região centro-norte do Estado, é composta por 8 estações, com precipitação total 

média anual superior a 1600 mm. A RH3 composta por 29 estações se estende 

diagonalmente desde o oeste/noroeste até a região nordeste do Estado, com totais 

médios anuais variando entre 1300 e 1700 mm. A RH4 pertence a região central-sul 

e sudeste, abrange uma grande área do Estado (24 estações), apresenta os menores 

índices pluviométricos que oscilam de 700 e 1300 mm (fig. 2). E a RH5 composta 

por 8 estações, se estende desde a extremidade oeste/sudoeste até o sul do Estado 

com totais médios anuais de precipitação entre 1300 a 1500 mm.

Os dados mensais de TSM foram obtidos através do site Climate Diagnostic Center/

National Oceanic and Atmospheric (http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/list/), 

para o período de 1987 até o ano de 2013 e fazem referência as áreas de monitoramento 

do Pacífico Equatorial (NINO 1+2, NINO 3, NINO 3.4 e NINO 4). 

Transformada de Ondeletas

A transfromada de ondeleta refere-se a um conjunto de funções com forma de 

pequenas ondas geradas por translações ψ(t) -> ψ(t+1) e escalonamentos ψ(t) -> ψ(2t) 

de uma função ondeleta base ψ0(t), que possui energia finita, ou seja, um início 

e um fim, essa função é totalmente capaz de dilatar ou comprir e é chamada de 

ondeleta-mãe (Torrence et al., 1998) e (Morettin, 1999).
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com a, b ∊ R e a ≠ 0, sendo a o fator de dilatação e b o fator de translação. O 

fator 
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A função ondeleta deve satisfazer às condições de admissibilidade. Em outras 

palavras 
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 deve fornecer um resultado médio zero, e a função 

ondeleta deve ser unitária  
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 de -∞ a +∞ (Oliveira et al., 2015).

Aplicou-se neste estudo a ondeleta base de “Morlet”, a qual possui uma 

ótima representação de sinais não estacionários obtidos na natureza, tais 

como simetria, ou não, e apresenta uma variação temporal suave ou brusca, 

e é dada por:

 

que representa uma onda modulada por um envelope Gaussiano, t parâmetro 

(adimensional) refere-se ao período ou escala temporais estudados e W0 

(adimensional) à frequência do sinal.  

A escolha da TO é realizada de acordo com o objetivo específico da pesquisa. 

No caso de um sinal de onda atmosférica, a ondeleta complexa de Morlet é uma 

das funções mais adequadas para proporcionar a compreensão dos padrões de 

precipitação (Oliveira et al., 2015).

Determinação dos anos de El Niño e La Niña

As anomalias mensais para a classificação de anos de EL Niño (EN) e La 

Niña (LN) foram obtidas através da metodologia descrita em Trenberth (1997), 

que classifica os eventos em função das temperaturas do Pacífico nas regiões 

Niño 3.4. De acordo com a metodologia de Trenberth, se analisam as anomalias 

de TSM durante 5 meses, se o resultado for superior a 0,4°C durante 6 meses 

ou mais, então esse período pode ser classificado como evento de EN. Para a 

classificação de anos de LN se aplica a mesma metodologia, mas com anomalia 

inferior a -0,4°C. A seguir a classificação dos períodos de ENOS de 1972 a 2013 

(Tabela I).

 
 

 0 0t dt



   

 
2

0 ( ) 1t



   

 

 

Ψ   
 
Ψ −   

Ψ  −
 



187

Resultados e discussão 

Análise de Ondeletas para dados mensais de precipitação

Em cada uma das 5 regiões homogêneas (fig.1), selecionou-se uma localidade, 

ou seja, Maracaçumé (RH1), Pirapemas (RH2), Vargem Grande (RH3), Presidente 

Dutra (RH4), e Pindaré Mirim (RH5), do Estado que tivesse uma série climatológica 

mais longa de 1972 a 2013 e isenta de falhas, que melhor representasse cada RH, 

pois a aplicação da técnica da TO as médias mensais de cada RH, leva a uma 

suavização das interações entre as escalas. Este período de dados foi considerado 

apenas para a análise da TO aos dados de precipitação.

eVeNTOS De eL NIÑO eVeNTOS De LA NIÑA

INICIO FIM
DURAÇÃO

INICIO FIM
DURAÇÃO

(MeSeS) Média Máximo (MeSeS) Média Máximo

mai/72 mar/73 11 1,3°C 2,0°C jun/73 jul/74 14 -1,3°C -1,9°C

set/76 fev/77 06 0,7°C 0,8°C out/74 mar/76 18 -0,9°C -1,6°C

set/77 jan/78 05 0,7°C 0,8°C out/84 jun/85 9 -0,8°C -1,1°C

out/79 fev/80 05 0,5°C 0,6°C mai/88 fev/89 13 -1,2°C -1,8°C

abr/82 jun/83 15 1,3°C 2,1°C ago/95 mar/96 8 -0,8°C -1,0°C

set/86 fev/88 18 1,1°C 1,6°C jul/98 mar/01 33 -1,0°C -1,6°C

jun/91 jul/92 14 1,0°C 1,6°C ago/07 jun/08 11 -1,0°C -1,4°C

out/94 mar/95 06 0,8°C 1,0°C nov/08 fev/09 4 -0,7°C -0,8°C

mai/97 mai/98 13 1,6°C 2,3°C jul/10 abr/11 10 -1,1°C -1,4°C

jun/02 fev/03 09 0,9°C 1,3°C ago/11 mar/12 8 -0,7°C -0,9°C

jul/04 abr/05 10 0,6°C 0,7°C - - - -

set/06 jan/07 05 0,8°C 1,0°C - - - -

jul/09 abr/10 10 0,9°C 1,3°C - - - -

Legenda:    FORTE    MODERADO    FRACO

tABELA i ‑ Classificação dos anos de El Niño e La Niña segundo a classificação de 
Trenberth (1997).

Table I - Classification of El Niño and La Niña years according to Trenberth’s 
classification (1997).
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A análise de ondeleta para Maracaçumé pertencente a RH1, situada no norte do 

Estado apresenta escala anual dominante observa-se que esta região possui os maiores 

índices pluviométricos do Estado. Além do ciclo anual, cuja onda se propaga por toda 

a série temporal, observam-se ainda oscilações semianuais e intrassazonais associadas 

aos picos de maior precipitação, acima de 600 mm nos anos de 1980 e 2011 (fig. 3-a e 

3-b). Também são vistos picos de menor significância na escala bianual, nota-se ainda, 

oscilações nas escalas de 4 e 8 anos nas décadas de 1970, 1980 e 1990, assim como na 

escala decenal, concordando com os picos de variância (fig 3-c). 

A análise da TO para o município de Pirapemas pertencente a RH2, também 

situada na região norte do Estado é ilustrada na fig. 4. Observam-se na série temporal 

(fig. 4-a) picos superiores a 500 mm nos anos de 1984, 1985, 1986, 1989, 1991, 

2004 e 2008. Analisando o espectro de energia de ondeleta da precipitação, percebe-

se que existe uma intensa energia associada à escala anual, com poucas interações 

com as escalas intrasazonal e semianual (fig. 4-b). Nota-se ainda, oscilações nas 

escalas de 4 e 8 entre a década de 1980 a 1990, como podem ser vistos os picos de 

variância observados na fig. 4-c, nos anos de 1984/1986, 2007 e 2008 os máximos 

de precipitação coincidem com anos de La Niña (Tabela I). 

fig. 3 ‑ Série temporal de precipitação (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), 
Espectro global (c), para Maracaçumé.

Fig. 3 - Time series of precipitation (a) ,Wavelet energy scalogram, (b) Overall spectrum, 
(c), for Maracaçumé.
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fig. 4 ‑ Série temporal de precipitação (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), 
Espectro global (c), para Pirapemas.

Fig. 4 - Time series of precipitation (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum (c), 
for Pirapemas

Na RH3, situada na diagonal que vai desde o oeste/noroeste até a região nordeste 

do Maranhão, analisou-se a localidade de Vargem Grande. Observa-se na série temporal 

máximos de precipitação nos anos de 1974, 1986, 1989, 2002, 2003, 2007 e 2008, nos 

demais anos as alturas pluviométricas são inferiores a 500 mm (fig. 5-a). A aplicação da TO 

mostrou no escalograma de energia de ondeletas a predominância do ciclo anual interagindo 

com escalas menores, estas interações estão associadas com as maiores alturas pluviométricas 

(fig. 5-b). Pelo escalograma ficam evidenciados núcleos de energia pouco significativos, nas 

escalas de tempo de 2 a 4 anos, como pode ser confirmado no espectro global (fig. 5-c).

Para a RH4 é analisada a localidade de Presidente Dutra, localizada na região central-

sul e sudeste do Maranhão, apresenta precipitação superior a 400 mm nos anos de 1974, 

1975, 1979, 1985, 1988, 1989, 1994, 1996, 1997, 2002 e 2008/2010 (fig. 6-a). A análise 

do espectro de energia de ondeleta evidencia o domínio da escala anual, com interações 

entre as escalas sazonais, semianuais e intrassazonais (fig. 6-b). O pico de variância pode 

ser visto na fig. 6-c, em escala anual e decenal. A série temporal mostra que o regime de 

chuva na região é diferenciado das regiões mais ao norte, com período de ocorrência de 

chuvas de novembro a maio, esta RH é caracterizada por apresentar os menores índices 

pluviométricos, a maior concentração de chuvas ocorre nos primeiros meses do ano 
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oriundos da atuação dos Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS) em janeiro e fevereiro 

e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em março e abril (Gan e Kousky, 1986). 

Na RH5, que se estende deste a extremidade oeste/sudoeste até o sul do Maranhão, 

analisou-se o munícipio de Pindaré Mirim. A série temporal desta localidade apresenta 

fig. 5 ‑ Série temporal de precipitação (a), Escalograma de energia de ondeletas, (b) 
Espectro global(c), para Vargem Grande.

Fig. 5 - Time series of precipitation (a), Wavelet energy scalogram, (b), Overall spectrum (c), 
for Vargem Grande.

fig. 6 ‑ Série temporal de precipitação (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), 
Espectro global (c), para Presidente Dutra.

Fig. 6 - Time series of precipitation (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum (c), 
for Presidente Dutra.
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precipitação acima de 500 mm nos anos 1978, 1985, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 

1998, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (fig. 7-a). A análise do espectro de energia de 

ondeleta mostra que assim como nas demais regiões a escala dominante é a escala anual, 

porém em alguns anos percebe-se que há um enfraquecimento dessa escala, poucas interações 

com escalas menores, e um pico maior na escala decenal, porém de signficância estatística, 

tais informações podem ser confirmadas no escalograma de ondeleta global da fig. 7-c. 

Conforme estudos realizados para o Maranhão, as regiões sul e sudoeste RH1 e 

Rh2 apresentam características amazônicas com chuvas mais intensas de novembro a 

abril e estão associadas aos VCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e 

Frentes (Kousky, 1988) e (Nascimento, 2014).

fig. 7 ‑ Série temporal de precipitação (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), 
Espectro global(c), para Pindaré Mirim.

Fig. 7 - Time series of precipitation (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum (c), 
for Pindaré Mirim.

Análise da TSM

Aplicou-se TO para as áreas de TSM do Pacífico Equatorial, Niño1+2, Niño 

3, Niño 3.4 e Niño 4 com o propósito de verificar possíveis influências sobre a 

pluviometria do estado Maranhão durante o período de 1987 a 2013.
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As temperaturas médias na região do Niño 1+2 (fig. 8) são menores do que as 

áreas mais a oeste do Pacífico Equatorial onde as águas superficiais são mais aquecidas, 

devido à formação do ramo ascendente da Célula de Walker que ocorre sobre o Pacífico 

Oeste-Equatorial. A região do NIÑO 1+2 é a que apresenta maior variabilidade anual 

conforme indicado no espectro global. Observa-se também forte intensidade na escala 

de quatro anos, sobretudo de 1980 a 2000, modulando principalmente os anos de El 

Niño/La Niña. Pelas configurações da energia de ondeleta na escala de 4 anos se observa 

que os anos de 1992, 1997/1998, obtiveram valores mais elevados da TSM (evento forte 

de El Niño) (Tabela I).

Os resultados obtidos para a região do Niño 3 (fig. 9) apresenta configuração energética 

diferente, observa-se no espectro global de energia que a escala anual é menos intensa 

se comparada a área do Niño 1+2, porém, as escalas de quatro e dois anos são bastante 

caóticas. Destacam-se os anos de 1987/1988, 1997/1998 pela interação entre escalas de 

quatro e dois anos e a anual, com máximo de temperaturas nos referidos anos conforme a 

série temporal da TSM. Embora, não seja estatisticamente significativa, a escala de quatro 

anos é evidenciada cobrindo uma área maior no oceano que a região do Niño 1+2. 

A região do Niño 3.4 (fig. 10) apresenta um enfraquecimento na escala anual. No 

espectro de energia é bem fortalecida a escala de quatro anos que interage com as escalas 

bianual e anual na década de 1990 e 2000 modulada pela escala de quatro anos. 

Na região do Niño 4 (fig. 11) a escala anual enfraquece e quase não existe, isso pode 

ser explicado pela baixa variabilidade da TSM anual nesta região, ou seja, a variação 

térmica ao longo do ano é quase constante.

Percebe-se que à medida que vai se afastando da costa da América do Sul, as regiões 

dos Niño (3, 3.4 e 4) apresentam um enfraquecimento da energia na escala anual 

dando lugar a escala decenal. De acordo com Braga et al. (2014), a região tem pouco ou 

nenhuma relação com os eventos de ENOS.

Relação entre TSM e Precipitação

A seguir serão analisadas as correlações existentes entre Precipitação (PRP) e as TSM 

do Pacífico equatorial nas diferentes regiões homogêneas no estado do Maranhão.
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Fig. 8 - Série temporal de TSM (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), Espectro global 
para a área do Pacífico Niño 1+2 (c).

Fig. 8 - Time series of SST (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum for the Pacific 
area Niño 1 + 2 (c).

Fig. 9 - Série temporal de TSM; (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), Espectro global 
para a área do Pacífico Niño 3 (c).

Fig. 9 - Time series of SST (a) ,Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum for the Pacific 
area Niño 3 (c).
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fig. 10 ‑ Série temporal de TSM (a), Escalograma de energia de ondeletas (b); Espectro 
global para a área do Pacífico Niño 3.4 (c).

Fig. 10 - Time series of SST (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum for the Pacific 
area Niño 3.4 (c).

fig. 11 ‑ Série temporal de TSM (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), Espectro 
global para a área do Pacífico Niño 4 (c).

Fig. 11 - Time series of SST (a) ,Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum for the Pacific 
area Niño 4 (c).
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Para a RH1, a precipitação desta região foi a mais influenciada pelas variações 

de TSM, com os maiores valores de correlações no período estudado. As maiores 

correlações observadas ocorreram com as regiões do Niño 3 e 3.4, sendo que a 

maior correlação ocorreu com a TSM do mês de abril e a precipitação de abril 

(-0,72). Grande parte das chuvas da parte Norte do Estado se deve a presença da 

ZCIT que tem sua posição modulada pela TSM no Oceano Pacífico Equatorial e 

Atlântico Tropical (Hastenrath, 1990). 

rH1 ninõ 1+2 ninõ 3 niño 3.4 niño 4

PrP/tsM Mar Abr Abr Abr

abr -0,55** ‑0,72** -0,63**

set -0,55**

                                                  ** 99 % de significância estatística, * 95 % de significância estatística.

TABELA ii ‑ Coeficiente de correlação linear entre a TSM nas áreas dos Niños e a PRP do 
grupo RH1.

TABLE II - Coefficient of linear correlation between the SST in the areas of the Niños and the 
PRP of the RH1 group.

A RH2 obteve correlações estatisticamente significativas α = 0,01 em alguns 

meses, sendo que as maiores correlações r = 0,65 e r = 0,61 ocorreram entre a TSM 

de março com a PRP de abril na região do Niño 3 e TSM de abril com PRP de 

abril no Nino 3.4, respectivamente. Na primeira área há defasagem de um mês e na 

segunda verificou-se no mesmo mês. Com isso, pode-se concluir que os aumentos 

das TSM na área do Niño 3 e 3.4 são que mais contribuem para as chuvas  na RH2.

 

rH2 ninõ 1+2 ninõ 3 niño 3.4 niño 4

PrP/tsM abr Mar abr fev

Mar -0,48*

abr -0,47* ‑0,65** -0,61**

                                                 ** 99 % de significância estatística, * 95 % de significância estatística.

tABELA III ‑ Coeficiente de correlação linear entre a TSM nas áreas dos Niños e a PRP do 
grupo RH2.

Table III - Coefficient of linear correlation between the SST in the areas of the Niños and the 
PRP of the RH2 group
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Na RH3, o efeito das variações da TSM do Pacífico Equatorial em relação à 

precipitação são bem perceptíveis, e principalmente na área dos Niños 3 e 3.4, 

apresentando as maiores correlações para esta RH, podendo ser destacada a região 

do Niño 3, onde a TSM de abril tem r = -0,69 com a PRP de abril (Tabela IV). 

Verifica-se que os padrões espaciais de correlação da precipitação com a TSM da 

região de Niño 3 são bastante parecidos aos padrões da TSM da região de Niño 

3.4. A TSM na região do Niño 3 é a que apresenta maior associação com a PRP no 

Estado do Maranhão. 

rH3 ninõ 1+2 ninõ 3 niño 3.4 niño 4

PrP/tsM Mar abr abr fev

abr -0,57* ‑0,69** -0,61** -0,50*

                                              ** 99 % de significância estatística, * 95 % de significância estatística.

tABELA IV ‑ Coeficiente de correlação linear entre a TSM nas áreas dos Niños e a PRP do 
grupo RH3.

TABLE IV - Coefficient of linear correlation between the SST in the areas of the Niños and the 
PRP of the RH3 group.

rH4 ninõ 1+2 ninõ 3 niño 3.4 niño 4

PrP/tsM Mar Mar ago fev

Mar -0,39

abr -0,47* ‑0,53*

nov -0,47*

                                         ** 99 % de significância estatística, * 95 % de significância estatística.

tABELA v ‑ Coeficiente de correlação linear entre a TSM nas áreas dos Niños e a PRP do 
grupo RH4.

TABLE V - Coefficient of linear correlation between the SST in the areas of the Niños and the 
PRP of the RH4 group.

Para a região RH4 que se encontra na parte central-sul da região. A maior 

correlação de r = 0,53 entre a TSM e PRP também se observa na área do Niño 3, 

no mês março e abril respectivamente.
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rH5 ninõ 1+2 ninõ 3 niño 3.4 niño 4

PrP/tsM Mar Mar fev abr

abr ‑0,52** -0,49* -0,37

Jul -0,47*

                                        ** 99 % de significância estatística, * 95 % de significância estatística.

tABELA vi ‑ Coeficiente de correlação linear entre a TSM nas áreas dos Niños e a PRP do 
grupo RH5.

TABLE VI - CCoefficient of linear correlation between the SST in the areas of the Niños and 
the PRP of the RH5 group.

Para a RH5 localizada na parte sul do Estado a maior correlação entre TSM e 

PRP foi de r = 0,52 para o nível de significância α = 0,01 na área do Pacífico Niño 

1+2, ocorreu entre a TSM de março e a PRP de abril (Tabela VI).  Essa foi à única 

RH que apresentou correlação mais elevada na área do Niño 1+2. 

Em síntese a aplicação da análise de correlação entre a TSM das áreas do Niño 

1+2, 3, 3.4 e 4 mostrou que as chuvas nas regiões Norte e Nordeste do Estado 

do Maranhão tem uma grande dependência das condições das TSM do Oceano 

Pacífico Equatorial, já nas áreas noroeste e centro-sul essa dependência não se dá de 

forma tão marcante quando comparada com a parte mais ao norte. 

Conclusão

A aplicação da Transformada de ondeletas as séries de precipitação em regiões 

homogêneas, no estado do Maranhão e nas áreas de TSM do Pacífico Equatorial 

possibilitou chegar as seguintes conclusões:

A aplicação da TO na PRP ressalta que o espectro global de energia da 

ondeleta é mais marcante no ciclo anual para todas as estações representativas das 

RH estudadas, além da escala anual, podem-se observar interações complexas de 

oscilações em diferentes escalas de tempo e mostrar que a construção das séries faz 

parte de interações complexas de ondulações em diferentes escalas. Assim como, 
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destacou nas diferentes escalas tempo, anos que ocorreram chuvas intensas nas 

regiões, possibilitando relacioná-los com os sistemas atmosféricos que atuam na 

produção das chuvas no Estado. 

A análise da TO aplicada a TSM do Pacífico Equatorial apresenta a escala anual 

mais intensa na parte leste do oceano, decrescendo no sentido leste-oeste, onde a 

escala decadal se torna mais acentuada.  

A análise da correlação mostrou que existe uma significativa associação 

entre o padrão de chuvas em cada RH e a TSM do oceano Pacífico Equatorial, 

possibilitando verificar como a chuva segue as variações da TSM. A RH5 é mais 

bem correlacionada com a TSM da região do Niño 1+2, enquanto que as RH1, 

RH2, RH3 e RH4, têm boas correlações com as áreas do Niño 3 e Niño 3.4. 

Grande parte das chuvas da parte Norte do Estado se deve a presença da ZCIT que 

tem sua posição modulada pela TSM no Oceano Pacífico Equatorial, e pelos VCAS. 

Na parte Sul, o Estado sofre influência da ZCAS e das Frentes Frias. 
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A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos auto-

res que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise 

de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram 

pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela 

compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à 

mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os 

investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, 

para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do 

exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas 

linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de 

intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-

pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações 

úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos 

da temática dos riscos. 

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos 

destacar, entre outros, os seguintes: 

•	 Metodologia de análise de riscos; 

•	 Caracterização de diferentes tipos de risco; 

•	 Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto 

plenas manifestações do risco; 

•	 Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e carto-

grafia de risco; 

•	 Modelos e software para previsão de ocorrências; 

•	 Planeamento de emergência;

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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•	 Educação para a redução do risco; 

•	 Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades; 

•	 Atitudes de superação; 

•	 Auxílio à tomada de decisão; 

•	 Mecanismos de informação pública; 

•	 Sistemas de pré-aviso à população; 

•	 Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como for-

ma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, 

além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para 

todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e 

as suas manifestações.
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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os 
diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos 
sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com 
suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para 
analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas 
à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande 
utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas 
nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia 
que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de 
suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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