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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem ser
tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.
Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos
para uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer
para aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos,
capazes de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera,
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada
região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos,
capazes de transportar enormes volumes de água sobre a superfície
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a
humanidade, quer de vagas, associadas a marés de tempestade, que
varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado número de
vítimas mortais e de desalojados.
Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos
relacionados com esta temática.
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P re f á cio
Os riscos hidrometeorológicos associam certos eventos meteorológicos, capazes
de produzir precipitações intensas, ou seja, grande quantidade de chuva, de água proveniente da atmosfera, caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada
região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes de transportar enormes volumes de água sobre a superfície terrestre, tanto de água que, através
de caudais volumosos, se escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações,
que são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a humanidade, ou,
então, de vagas, associadas a marés de tempestade, que varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado número de vítimas mortais e de desalojados.
Será suficiente recordar um pouco da história do rio Amarelo, também conhecido como Huang Ho, que é o segundo rio mais comprido da China, com cerca de
5 500 km de comprimento e cuja bacia hidrográfica apresenta uma área próxima de
752 000 km², para encontrar referência a nove grandes inundações históricas, como
refere T. R. Tregear na sua obra A Geography of China.
Com tem sido referido, a inundação provocada por este rio, em 1931, é considerada a catástrofe natural mais mortífera da história. O número de vítimas mortais
foi estimado entre um e quatro milhões de mortos, decorrentes dos afogamentos
provocados pela inundação propriamente dita, bem como das doenças e da fome
subsequentes. Nesse ano a situação foi ainda mais grave do que é habitual na China,
uma vez que todos os seus grandes rios, tais como o Iansequião, também conhecido
por Rio Azul e Yangtzé, que é o maior rio não só da China, mas também da Ásia,
ou o rio das Pérolas, também chamado Zhu Jiang, o terceiro maior rio da China,
em cujo delta se localiza a cidade de Macau, e outros rios sujeitos a inundações frequentes, como é o caso do rio Huai, por exemplo, causaram graves inundações nesse
ano. Calcula-se que, entre julho e novembro desse ano, ficaram completamente
inundados cerca de 88 mil quilómetros quadrados e parcialmente inundados mais
de 20 mil quilómetros quadrados, o que mostra bem a extensão que estas inundações alcançaram.
Anteriormente há registo de outras inundações importantes, de que referimos
apenas a de setembro de 1887, por ser considerada a segunda catástrofe natural com
7

mais mortos, que se estimam ter matado entre 900 mil e 2 milhões de pessoas, o que
só por si, mesmo sem considerar outros danos, como seja o número de desalojados
ou a fome subsequente, dá bem conta das graves consequências da manifestação do
risco de inundação.
As inundações, por vezes, estão associadas aos ciclones tropicais, conhecidos como
tufões, no oceano Pacífico, e furacões, no oceano Atlântico, pelo que os ciclones são
considerados como outro dos riscos hidrometeorológicos que mais mortes provoca,
sobretudo quando atingem áreas densamente povoadas, nomeadamente da Ásia.
Quando se deslocam sobre os oceanos, podem provocar ondas que chegam a atingir
40 metros de altura, as quais, ao atingirem as áreas costeiras, têm efeitos profundamente devastadores. Por sua vez, os ciclones quando passam a deslocar-se sobre os
continentes, originam grandes inundações que causam elevado número de mortes.
De entre eles, o ciclone tropical mais devastador e que corresponde a uma das
catástrofes naturais mais mortíferas de que há registo, ficou conhecido por ciclone
de Bhola. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala, em 8 de novembro, e seguiu para norte, intensificando-se, tendo atingido o Paquistão Oriental
(atual Bangladesh) e o estado de Bengala Ocidental, na Índia, de 12 para 13 de
novembro de 1970. Provocou uma maré de tempestade, que inundou muitas das
ilhas de pouca altitude, próximas da costa e no delta do rio Ganges, fazendo com
que 300 000 a 500 000 pessoas tivessem morrido como consequência da passagem
deste ciclone.
Um outro ciclone, registado em 25 e 26 de novembro de 1839, por isso muito
anterior ao Bhola, e que ficou conhecido como o “Ciclone da Índia”, afetou o estado
de Andhra Pradesh, na Índia. Este ciclone provocou uma onda que deverá ter tido
uma altura aproximada de 40 metros, tendo destruído grande parte da vila portuária de Coringa, onde cerca de 20 mil pessoas terão morrido afogadas no mar, e o
número total das que perderam a vida, na sequência deste ciclone, foi estimado em
300 mil, fazendo dele o segundo mais mortífero de que há registo.
Estes quatro exemplos, e muitos outros poderiam ser dados, são bem elucidativos
das consequências e dos danos que a manifestação dos riscos hidrometeorológicos
pode causar e, por conseguinte, da importância de que se deve revestir o estudo
destes fenómenos.
8

Felizmente, os danos provocados por estas situações que serviram de exemplo
são excepcionais, pelo que os dez casos apresentados nesta obra dizem respeito a
situações bem mais frequentes e, felizmente, com consequências bem menos graves,
mas que, tendo em conta as diferenças resultantes da escala de análise, constituem
bons exemplos de situações análogas às descritas e de outras que envolvem outros
riscos hidrometeorológicos, uma vez que eles não se esgotam nos ciclones, nas inundações e nas marés de tempestade.
Por outro lado, ao contrário do que o título pode sugerir, não se trata de uma
obra que vise caraterizar, de forma sistemática, todos os riscos que podem ser agrupados sob este título, na medida em que apenas pretendeu reunir os trabalhos que,
sobre esta temática, foram apresentados ao IV Congresso Internacional de Riscos.
De todas formas, não temos dúvidas de que este volume ajudará a caraterizar
algumas das manifestações de riscos hidrometeorológicos, pelo que não só ajudará à
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também poderá ser inspiradora para o desenvolvimento de novos estudos sobre esta temática, razões pelas quais
não houve qualquer objeção a incluí-la na série sobre “Estudos Cindínicos.
Coimbra, 31 de julho de 2018.

Luciano Lourenço
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De acordo com a terminologia da Estratégia Internacional para a Redução de
Catástrofes, das Nações Unidas (UNISDR), os riscos hidrometeorológicos são de
origem atmosférica, hidrológica ou oceanográfica, os quais podem ocasionar mortes, lesões ou outros tipos de impactes na saúde humana, assim como danos nos
bens e propriedades, perdas de meios de sustento e serviços, transtornos sociais e
económicos e danos ambientais. Apresenta como exemplos os ciclones tropicais
(também conhecidos como tufões e furacões), as cheias e inundações, as secas, as
ondas de calor e as vagas de frio, e as tempestades costeiras. As condições hidrometeorológicas podem, ainda, constituir fatores que favorecem a manifestação de
outros riscos, como movimentos em vertentes, erosão, incêndios florestais, pragas
de gafanhotos, epidemias, transporte e dispersão de substâncias tóxicas e materiais
de erupções vulcânicas.
Segundo dados das Nações Unidas, na década de 2005 a 2014, mais de 85 %
das catástrofes naturais tiveram origem hidrometeorológica, tendo neles perecido
mais de 700 000 pessoas, num total de 1 700 milhões de afectados e com perdas
avaliadas em 1,4 trilhões de dólares. Estas catástrofes, que registaram um acentuado
acréscimo desde o início do milénio, serão agravadas pelas mudanças climáticas
previstas, tornando-as mais frequentes e intensas.
O impacte da manifestação destes processos potencialmente perigosos depende da presença humana e dos seus respetivos bens, assim como da capacidade da
população lidar com estes fenómenos. Com efeito, as catástrofes ocorrem quando
existe vulnerabilidade, que é definida pelas características ou circunstâncias de uma
comunidade, de um sistema ou de bens e que são susceptíveis de sofrer danos.
Ora, a vulnerabilidade, por se tratar de um conceito multidimensional, deriva de
vários fatores: físicos, sociais, económicos e ambientais, dependendo dos níveis de
desenvolvimento e da estabilidade social da comunidade ou da população afetada.

As capacidades de antecipação e de reposta à manifestação do risco também são
determinantes para as respectivas consequências e para o grau de perdas.
Nestas circunstâncias, a avaliação do risco deve integrar não só a análise das
características técnicas dos processos potencialmente perigosos, que abrange a sua
localização, intensidade, frequência e probabilidade, mas também a análise da vulnerabilidade, que inclui as dimensões física, social, económica e ambiental, assim
como o grau de exposição da população e dos seus bens. Tal conhecimento deve ser
aplicado na prevenção e implementação de medidas adequadas, bem como numa
resposta eficaz perante a manifestação do risco.
Neste volume, abordam-se, numa dezena de capítulos, vários riscos hidrometeorológicos de Portugal e do Brasil, focando-se os dois primeiros na zona costeira
de Portugal Continental. Por se tratar de uma área de grande dinâmica, devido à
ação combinada de vários fatores, tais como: ondas, marés, correntes, vento, movimentos sedimentares e eventos meteorológicos excepcionais, incluindo tempestades, com especial destaque para o “ciclone de 15 de fevereiro de 1941”, a par da sua
crescente ocupação antrópica e, ainda, das mudanças climáticas globais, nesses dois
primeiros capítulos analisa-se e classifica-se a vulnerabilidade destes territórios e
propõem-se algumas medidas de intervenção.
O terceiro capítulo, com o título “Alteração hidrotermal e estruturas geológicas
como elementos potencializadores de risco geológico: exemplo do túnel do Joá, Rio de
Janeiro, Brasil”, analisa o contributo de água termal no decréscimo da resistência
local do maciço rochoso e o aumento do risco da queda de blocos. A presença desta
alteração hidrotermal mostrou-se importante na definição de segmentos de maior
risco, em termos da queda de blocos, e na delimitação, no interior do túnel, das
áreas potenciais de risco de acidente.
No quarto capítulo analisam-se as condições de circulação atmosférica de grande escala, tanto à superfície como em altitude, para o mês de Abril de 2006, classificado como extremo em termos de precipitação (com mais de 189,7 % relativamente à normal climatológica), na cidade de Salvador, Brasil. Para o efeito foram
utilizados dados relativos à pressão do nível médio do mar e componentes do vento
a 850 e 200 hPa, para diagnosticar as condições atmosféricas médias e anómalas de
grande escala, considerando a base climatológica de 1979 a 2010.
12

“Tipos de riscos e eventos danosos na porção norte do estado de Minas Gerais no ano
de 2015” é o título do quinto capítulo, cujo objetivo principal é identificar os tipos
de ocorrência e as catástrofes que afetaram a população de Minas Gerais, Brasil, nesse
ano. Os resultados mostram que a área Norte de Minas Gerais sofreu danos significantes, tanto em termos económicos como sociais, relacionados com um intenso
período de seca e estiagem, em consequência da anomalia assinalada na precipitação.
No capítulo que se segue, o sexto, a variabilidade nos quantitativos de precipitação continua a ser elemento o climático/meteorológico analisado, desta vez
pela influência que exerce nos diferentes tipos de cobertura ou na distribuição da
vegetação, bem como no início das fases fenológicas e no período de crescimento.
Tendo em consideração a diversidade na distribuição e nos processos de degradação
que a vegetação tem vindo a assinalar nos últimos anos, no estado da Bahia-Brasil,
o presente estudo tem como objetivo encontrar relações sazonais entre a resposta da
vegetação à precipitação utilizando para o efeito, em regiões homogéneas, o NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index).
A análise de Componentes Principais e de Clusters foram as metodologias
usadas na “Avaliação da vulnerabilidade à inundação nas zonas críticas de Portugal
continental”, título do sétimo capítulo deste livro. De acordo com os autores, esta
metodologia permite identificar os hot spots, a partir dos quais 22 % das subsecções
fluviais são consideradas com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 56 % são
classificadas com reduzida vulnerabilidade. Tendo em consideração a classificação
da vulnerabilidade nas zonas críticas, concluíram que 7 % da área se caracteriza por
uma vulnerabilidade elevada a muito elevada e 63 % da área com vulnerabilidade
reduzida e muito reduzida.
No oitavo capítulo, intitulado “Mapeamento de inundação em ambiente urbano: uma análise baseada em geotecnologias e análise participativa”, são utilizados dados e técnicas de geotecnologia, trabalhos de campo, entrevistas e análises
participativas com a comunidade local, na identificação e delimitação das áreas
de inundação em vários bairros da cidade de Abaetetuba-PA (Mesorregião do
Nordeste Paraense, Brasil).
“Eventos de erosões em Bauru-Brasil, associados aos condicionantes atmosféricos” é o
título do penúltimo capítulo, que tem como área de estudo o município de Bauru,
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localizado na Região Centro-Oeste do estado de São Paulo, Brasil, caracterizado
por uma elevada suscetibilidade a processos erosivos. Com o objectivo de avaliar
os dados relativos a eventos erosivos analisa-se a climatologia local e averigua-se a
influência da variabilidade interanual, relacionada com fenómenos como El Niño
e La Niña, ou com a convergência intertropical (ZCI), entre outros. Constataram
que as fortes chuvas no período de primavera e de verão elevaram o risco de erosão
tornando relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.
O último capítulo, “Análise de susceptibilidade a alagamentos na bacia do lago
Paranoá antes e depois da construção do setor noroeste - distrito federal, por meio de
sistemas de informação geográfica – SIG” tem como objetivo determinar quais as
áreas susceptíveis a alagamentos na Unidade Hidrográfica do Paranoá, nos anos
de 1998 e 2016. Através do uso de ferramentas SIG, depois de definidas as variáveis envolvidas no fenómeno, fez-se a sua integração e análise, que se traduziram
em mapas de susceptibilidade. O resultado obtido foi um aumento de aproximadamente 10 047 km2 de áreas susceptíveis a alagamentos.
Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores, decisores públicos e estudantes, com interesse nesta matéria ou com responsabilidade
na análise e gestão dos riscos.

CARACTERÍSTICAS ATMOSFÉRICAS DE GRANDE
ESCALA EM EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO NA BAHIA
L A RG E S C A L E AT M O S P H E R I C C H A R A C T E R I S T I C S
I N E X T R E M E E V E N T C L I M AT E I N B A H I A

Fernanda Gonçalves Rocha
Dep. de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Campina Grande (Brasil)
ORCID: 0000-0001-8769-513X
weatherfgr@gmail.com
Maria Regina da Silva Aragão
Dep. de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Campina Grande (Brasil)
ORCID: 0000-0001-7420-6472
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Célia Campos Braga
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ORCID: 0000-0001-6383-3112
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Resumo: O objetivo deste trabalho é caracterizar as condições da circulação
atmosférica de grande escala, em superfície e altitude, para um mês
extremo chuvoso na cidade de Salvador. Dados de reanálise (pressão ao
nível médio do mar e componentes do vento em 850 e 200 hPa) foram
usados para diagnosticar as condições atmosféricas médias e anômalas
de grande escala, considerando a base climatológica de 1979 a 2010. As
chuvas foram agravadas pela presença de um cavado invertido de pequena
amplitude na área costeira leste do Nordeste e no Atlântico, no campo
médio mensal da pressão ao nível médio do mar. Os campos médios do
vento revelam um cavado no escoamento de oeste e ventos de oeste com
velocidade acima de 20 m/s, respectivamente, em 850 hPa e 200 hPa.
Palavras‑chave: Evento extremo, precipitação, área urbana.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-7-8_4_4

Abstract: The objective of this work is to characterize the conditions of the
large scale atmospheric circulation at the surface and at altitude
for an extremely rainy month in the city of Salvador. Reanalysis
data (mean sea level pressure and wind components at 850 and 200
hPa) were used to diagnose large- and medium-scale anomalous
atmospheric conditions, considering climatologic data from 1979 to
2010. Rainfalls were caused by the presence of an inverted trough
of small amplitude in the eastern coastal area of the northeast and
the Atlantic, in the monthly average field of pressure at the mean
sea level. The mean wind field shows a dip in the westerlies and
westerlies with wind speeds higher than 20 m/s, respectively, at
850 hPa and 200 hPa.
Keywords: Extreme event, rainfall, urban area.

Introdução
Considera-se que no Brasil, as catástrofes ambientais mais frequentes são as
inundações, os deslizamentos de terra, as secas e a erosão. Tais fenômenos naturais
são influenciados pelo solo, topografia, relevo, vegetação e condições meteorológicas. Segundo Monteiro et al. (2016) um fenômeno natural só é caracterizado como
desastre quando ocorrem em locais onde os seres humanos vivem, resultando em
danos (materiais e humanos) e prejuízos (socioeconômicos).
O Nordeste do Brasil (NEB) apresenta a atuação de sistemas meteorológicos
diversos que lhe conferem características climáticas peculiares. A variabilidade do
regime pluviométrico no NEB está associada a interações entre sistemas meteorológicos de mesoescala e macroescala (Calheiros et al., 2004; Barbosa et al., 2005). Na
faixa litorânea do leste do NEB são encontrados os maiores totais anuais de precipitação. Em anos extremamente chuvosos são frequentes e de grande intensidade.
Índices pluviométricos anuais que variam de 500 a 1500 mm/ano são registrados
no NEB (Kousky et al., 1978; Ramos et al., 2009). Normalmente o período mais
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chuvoso tem início em dezembro, atinge o máximo em abril e diminui em julho e
agosto. Geograficamente, inicia-se no sudoeste do NEB e termina no leste da região.
Essas chuvas intensas contribuem para um elevado número de tragédias ambientais registrados pela Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador (CODESAL,
2006; Ribeiro, 2008; Santos, 2008). Os desastres extremos decorrentes de eventos
climáticos ou meteorológicos causam prejuízos em áreas urbanas e rurais. Neste
caso, grandes centros urbanos apresentam uma vulnerabilidade ambiental relacionada a danos ambientais, prejuízos materiais e econômicos. Além de danificar as
infraestruturas das cidades, transporte, água, sistemas de telecomunicações, distribuição de energia, população desabrigada, desaparecidos e mortos. Dentre as cidades do NEB, Salvador apresenta grande potencial para a ocorrência de desastres
naturais relacionados com eventos intensos de chuva (Santos et al., 2016b; Rocha,
2012; Silva Aragão et al., 2006).
Eventos extremos na cidade de Salvador, Bahia (NEB) foram determinados através da técnica de percentil aplicada a uma série de totais diários de chuva do período 1964-2007 foram realizados por. Barreto et al. (2008). Os autores consideraram
eventos extremos aqueles com o valor de percentil maior ou igual a P97 = 50 mm.
O maior número de eventos intensos foi observado dentro do quadrimestre chuvoso da cidade totalizando 235 eventos intensos de precipitação dos quais 128 (55 %)
ocorreram nos meses de abril (49), maio (47) e junho (32). Esses valores são praticamente o triplo do número de eventos intensos observados nos outros meses. O
máximo de cinco eventos foi detectado em maio de 1969, abril de 1975, abril de
1996 e abril de 2006.
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgou um boletim anual
que advertia para futuras mudanças climáticas em andamento e alteração de desastres naturais (Quadro et al., 2006; Ribeiro, 2008). Neste caso, um monitoramento
de condições atmosféricas torna-se de grande relevância em eventos de precipitação
intensa. Isso servirá como um auxílio à Defesa Civil na tomada de decisões importantes e imediatas para evitar prejuízo consideráveis nas cidades. No entanto,
prevalece à necessidade de informação vinculada a vigilância com os Centros Meteorológicos, a Defesa Civil e a Defesa Ambiental para monitorar e analisar os efeitos
dos desastres naturais sobre a população.
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Neste contexto, o maior Estado do NEB requer um estudo detalhado, em especial na cidade de Salvador, formada sobre uma falha geológica e encostas íngremes
que sofrem com chuvas fortes e situações críticas. O objetivo deste trabalho foi
caracterizar as condições da circulação atmosférica de grande escala, em superfície
e altitude, para um mês extremo chuvoso na cidade de Salvador. Além disso, determinar as possíveis causas da ocorrência deste evento mais chuvoso.

Área de Estudo
Salvador (12,58ºS; 38,30ºW) capital da Bahia, tem a terceira maior população do
país, cerca de 2.693.605 habitantes e o maior produto interno bruto (PIB) do NEB.
Apresenta um dos maiores totais anuais de precipitação dentre as cidades brasileiras,
cerca de 2.144,0 mm (Ramos et al., 2009). Desse total, 52,5 % são registrados no
período de abril a julho (AMJJ) (Oliveira et al., 2012). A economia é sustentada por
atividades ligadas ao comércio, turismo, indústrias, pólos industriais e os dois portos
internacionais, representando aproximadamente 79 % do PIB do estado.

Metodologia
Imagens de temperatura do brilho obtidas pelo satélite do GOES-8 foram obtidas em uma caracterização de sistemas atmosféricos da área de estudo. Em uma
análise mensal e climatológica foi utilizado o registro mensal e climatológico de
dados de reanálise (1979-2010) dos “National Centers for Environmental Prediction
/ National Center for Atmospheric Research” (NCEP/NCAR), com espaçamento de
grade de 2,5º x 2,5º e componente do vento nos níveis isobáricos padrões de 850
e 200 hPa (Kalnay et al., 1996). A análise consistiu na obtenção de campo médio
mensal climatológico para o período de 1979-2010 e de campo médio mensal e
campo de anomalia (em relação à climatologia).
Para uma análise de caráter local, totais pluviométricos diários coletados em
quatro estações meteorológicas instaladas na cidade do Salvador foram utilizados:
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Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Instituto de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (INEMA), Aterro Centro e Aterro Canabrava. A área de estudo
e a localização das estações e as zonas político-administrativas do município de
Salvador são ilustradas na fig. 1.
Localização da área de estudo

Mapa de localização do Estado
da Bahia (acima).
Município de Salvador com suas
estações pluviométricas (lado).

Fig. 1 - Área geográfica das análises de grande escala, com o estado da Bahia realçado pela
cor vermelha. O mapa em destaque ilustra o município de Salvador com suas zonas político-administrativas. Os círculos pretos são pontos de observação de chuva
(Fonte do destaque: http://www.defesacivil.salvador.ba.gov.br/).
Fig. 1 - Geographic area of the large scale analyses, with the state of Bahia shown in red.
The map illustrates the city of Salvador with the political/administrative zones. Black circles
are rain observation points. The red star indicates the meteorological station of the National
Meteorological Institute (INMET) (Source: http://www.defesacivil.salvador.ba.gov.br/).

Sistemas Atmosféricos Transientes

Nesta subseção haverá uma breve discussão sobre os sistemas meteorológicos que
atuaram no Brasil para o mês de abril de 2006. A principal fonte de informação utilizada foi o Boletim Climanálise (2006) publicado mensalmente pelo INPE/CPTEC.
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Na análise de sistemas atmosféricos que atuaram na região, as imagens foram
obtidas pelo satélite GOES-8 (CLIMANÁLISE, 2006). A fig. 2 apresenta as imagens de temperatura de brilho médio em Kelvin (K). Do total de seis sistemas
frontais que avançaram sobre a Bahia, somente na terceira e na quarta pêntadas alcançaram latitudes mais ao norte. Foi esse o caso do terceiro sistema frontal. Ele penetrou no Sul no dia 15 e avançou até o NEB, induzindo a formação de um cavado
invertido na área dos ventos alísios, o que provocou chuva intensa na madrugada do
dia 21 em Salvador (Santos, 2008; Santos et al., 2016a). Esse evento foi um dentre
cinco de igual magnitude registrados na cidade em abril de 2006, considerado um
desastre natural de forte impacto (Barreto et al., 2008; Barreto, 2012).
Um total de cinco vórtices ciclônicos de altos níveis (VCAN) foi observado no
período de 1 a 21 desse mês (fig. 2 a-d). Dentre eles, dois estiveram centrados no
Atlântico tropical; o primeiro causou chuva no leste do Nordeste nos dias 1 e 2 (fig.
3 a). Neste mês foram observados dois distúrbios ondulatórios de leste (DOL), os
primeiros do ano. No dia 8 um DOL causou chuva no litoral da Paraíba e Alagoas, e
no período do dia 30 ao dia 02 de maio o segundo DOL atuou na área litorânea do
Rio Grande do Norte à Bahia. A Zona Convergência Intertropical (ZCIT) esteve
evidente durante todo o mês (fig. 2 a-f ), porém mais ativa na quarta e sexta pêntadas (fig. 2 d,f ). A alta (anticiclone) da Bolívia atuou apenas na primeira quinzena do
mês (fig. 2 a-c), situada a nordeste de sua posição climatológica. O jato subtropical
esteve deslocado para sul em relação à climatologia.

Resultados e Discussão

Precipitação em Salvador

O total mensal de chuva do ano de 2006 foi graficamente representado visando
possibilitar a variação sazonal da chuva. A fig. 3 ilustra os totais mensais de precipitação do ano de 2006, e a normal climatológica com base nos dados da estação do INMET em Salvador, para o período de 1961-1990 (Ramos et al., 2009).
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Fig. 2 - Médias pentadais da temperatura de brilho médio (K) obtida de imagens do satélite
GOES-8 do mês de abril de 2006, para o período de: 1 a 5 (a), 6 a 10 (b), 11 a 15 (c),
16 a 20 (d), 21 a 25 (e) e 26 a 30 (f ). A escala de cinza (K) é vista à direita de cada imagem
(Fonte: Climanálise, 2006).
Fig. 2 - Pentadal averages of the average brightness temperature (K) obtained from GOES-8
satellite images from April 2006, for the period: 1 to 5 (a), 6 to 10 (b), 11 to 15 (c), 16 to 20 (d),
21 to 25 (e) and 26 to 30 (f ). The gray scale (K) is displayed on the right side of each image
(Source: Climanalise, 2006).
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Verifica-se seis meses com totais pluviométricos acima da média. Os valores relativamente mais elevados foram os dos meses de abril (587,4 mm), junho (401,6 mm)
e outubro (258,9 mm), que representam 189,7 %, 164,8 % e 125,3 % da normal
climatológica, respectivamente. O total do quadrimestre chuvoso (AMJJ) de 2006
está representado no gráfico, e corresponde a 135,7 % da normal climatológica
(Oliveira et al., 2012; Santos et al., 2016b).
Os totais pluviométricos diários referentes ao mês de abril em quatro estações
meteorológicas instaladas em Salvador (Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA)) são visualizados na fig. 4. A normal climatológica para o mês de abril é de 309,7 mm da estação
do INMET para o período de 1961-1990 (Ramos et al., 2009). Neste mês, o maior
total de chuva foi registrado igual a 587,4 mm, representando 189,7 % da normal
climatológica, (INFOCLIMA, 2006; A.P.P. Santos et al., 2016a). O mês de abril
apresentou cinco dias com eventos extremos máximos (Barreto, 2012). Os dias 21 e
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Fig. 3 - Totais pluviométricos mensais referentes ao ano de 2006 (cinza escuro) e da climatologia (cinza claro) da estação do INMET, em Salvador. A legenda do gráfico evidencia
o total pluviométrico do quadrimestre chuvoso, que abrange o período de abril a julho
(AMJJ) (Fonte dos dados: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)).
Fig. 3 - Monthly precipitation totals for 2006 (dark gray) and climatology (light gray from the
INMET station, in Salvador. The key shows the total rainfall of the rainy four-month period,
which runs from April to July (AMJJ) (Data source: National Meteorological Institute (INMET)).
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26 apresentaram os maiores valores pluviométricos, 117,25 mm e 101 mm, respectivamente, corroborando para um evento catastrófico na cidade.
Resultados obtidos por A. B. Barreto (2012) mostram que nos meses do quadrimestre chuvoso (abril-maio-junho-julho) de 2006 houve 25, 21, 22 e 15 dias com chuva,
respectivamente, valores próximos da média do período 1964-2009. Em contrapartida,
o número de eventos extremos foi máximo: nove, dos quais cinco ocorreram no mês de
abril. A autora contabilizou como evento extremo todo total diário igual ou maior do
que 50 mm, o nonagésimo oitavo percentil da série pluviométrica utilizada.
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Fig. 4 - Totais diários de precipitação (mm) do mês de abril de 2006 em quatro estações
meteorológicas da cidade de Salvador (Fonte dos dados: INEMA).
Fig. 4 - Daily total precipitation (mm) for April 2006 at four meteorological stations in the city
of Salvador (Data source: INEMA).

Pressão ao nível médio do mar

A distribuição de altas pressões subtropicais com núcleos em torno de 30º de
latitude sobre os oceanos é evidente nos campos médios da pressão ao nível médio
do mar (PNMM). Esses sistemas estão associados à circulação média meridional da
atmosfera, na área dos ramos descendentes das células de Hadley. Dentre as altas
subtropicais, o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) se destaca pela sua
importância para o tempo e o clima da América do Sul (AS) (Bastos et al., 2000).
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A análise da PNMM é mostrada na fig. 5 para o mês de abril de 2006. Anomalias
fracas ou de sinal opostos são observados fig. 5, b). O Atlântico apresenta anomalias negativas em toda a sua extensão, exceto ao sul de 30ºS na sua área leste. No leste da AS e oeste
do Atlântico há uma baixa anômala (gig. 5.b), evidenciada no campo médio pela área de
cavado situada sobre o oceano, próximo ao continente: um cavado invertido de pequena
amplitude a leste do NEB e, ao sul, um cavado no escoamento de oeste (fig. 5, a).
Essa configuração é indicativa de uma interligação/interação entre a circulação
de latitudes baixas e a circulação de latitudes médias / subtropicais, a exemplo do
estudo de caso do evento extremo de chuva do dia 21 de abril de 2006 realizado
por Santos (2008).
É importante destacar que a presença da baixa anômala implica numa condição
favorável à convergência de massa, o que deve ter contribuído para o total pluviométrico 89,7 % acima da normal de Salvador, ilustrado na fig. 3. A atuação e interação
de sistemas meteorológicos observadas no decorrer desse mês foram discutidas na
subseção (Sistemas Atmosféricos Atenuantes). Na África há apenas anomalias negativas, no noroeste e no nordeste do continente. Na Austrália-Oceania as anomalias
negativas indicam que o sistema de baixa pressão situado no norte dessa região está
mais intenso, enquanto que no restante da Austrália a área de pressão relativamente
alta está enfraquecida. A Alta Subtropical Pacífico Sul (ASPS) também se mostra menos intensa, evidenciando dois núcleos na configuração média (fig. 5, a).

Vento em 850 hPa

A seguir, os campos médios e de anomalias do vento apresentados a seguir confirmam o resultado obtido com a análise da PNMM.
O campo médio em conjunto com as anomalias do mês de abril de 2006 indica
ventos alísios com menor intensidade no NEB e área oceânica próxima (fig. 6, b),
onde há um cavado invertido de pequena amplitude (fig. 6, a). Um cavado no escoamento de oeste é visto ao sul, indicando que o ASAS está enfraquecido próximo
do continente. No campo das anomalias um ciclone atua nessa área, ao sul de 15ºS,
onde há um núcleo de anomalias negativas da PNMM (fig. 5, b).
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Fig. 5 - Pressão ao nível médio do mar (hPa) para abril de 2006: média (a) e anomalia (b)
em relação ao período 1979-2010. O intervalo de análise é de 2 hPa em (a) e de 0,5 hPa
em (b) (Fonte de dados: NCEP/NCAR).
Fig. 5 - Mean sea level pressure (hPa) for April 2006: average (a) and anomaly (b) in relation to
1979-2010. The analysis interval is 2 hPa in (a) and 0.5 hPa in (b) (Data source: NCEP/NCAR).

A forte anomalia anticiclônica no centro-leste do Atlântico Sul resulta do reposicionamento do ASAS. No restante do Hemisfério Sul (HS) se destaca a forte circulação anticiclônica no leste do Índico (fig. 6, a), uma indicação de que o Anticiclone
Subtropical do Índico Sul (ASIS) está centrado a leste da posição ocupada em março
(F. G. Rocha, 2012). Outras áreas de anomalias fortes são o extremo norte da Austrália
e a Oceania (onde há confluência de ventos de leste e oeste, na área do cavado equatorial), e o sul da Austrália e oceano próximo (núcleo ciclônico com confluência sobre
o oceano). No Pacífico Equatorial, próximo do equador, há confluência dos ventos
anômalos (fig. 6, b). É importante destacar que a configuração ciclônica das anomalias
no leste da AS e oceano próximo tem semelhança com o campo do vento anômalo
em 925 hPa do trimestre MAM, na composição de anos com condições neutras de
El Niño-Oscilação Sul (ENOS) e Anomalia de Temperatura da Superfície do Mar
(ATSM) positivas no Atlântico Tropical Sul (ATS) de R. V. Andreolli et al. (2006).
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Fig. 6 - Linhas de corrente e velocidade (m/s) do vento médio em 850 hPa para abril de
2006 (a), e anomalia (m/s) em relação à média de 1979-2010 (b). A escala de cinza (dos
vetores) é vista abaixo do mapa em a (b) (Fonte de dados: NCEP/NCAR).
Fig. 6 - SStream lines and average wind speed (m/s) in 850 hPa for April 2006 (a), and anomaly
(m/s) in relation to average of 1979-2010 (b). The gray scale (vectors) is seen below the map in a (b)
(Data source: NCEP/NCAR).

Vento em 200 hPa

Na região da tropopausa, em latitudes médias e/ou subtropicais, é encontrada uma
corrente de ar com velocidades máximas e forte cisalhamento horizontal e vertical do
vento. Essa estrutura, denominada Jato Subtropical (JST) ou Jato Polar (JP), dependendo de sua posição latitudinal e estrutura vertical apresenta variabilidade que está
diretamente relacionada com a intensidade do gradiente horizontal de temperatura.
O campo médio de abril de 2006 mostra sinais da estação de transição nos dois
hemisférios (fig. 7, a). No HS, a circulação dos anticiclones continentais é fraca, exceto na Austrália-Oceania, onde ela se mostra mais intensa, em concordância com
o campo das anomalias (fig. 7, b). No Hemisfério Norte (HN), a mudança mais
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evidente ocorreu na área da corrente de jato; apenas um núcleo de velocidade máxima
permanece, embora enfraquecido, no leste da Ásia e leste do Pacífico. Nos três continentes, o a área ocupada no HS, apresenta o máximo de máximo no sul da Austrália.
O campo das anomalias, na região da AS e Atlântico próximo, ao sul de 15ºS,
apresenta uma circulação ciclônica. Ainda no HS, outra anomalia ciclônica é vista
na mesma faixa latitudinal no leste do Atlântico, a leste da África e a nordeste e
sul da Austrália. Anomalias anticiclônicas são vistas ao sul de 30ºS no Atlântico,
Pacífico e Índico. No HN, nota-se o anticiclone anômalo ao norte da AS. Outros
anticiclones anômalos são vistos na América do Norte, noroeste da África, leste da
Ásia e Pacífico, ao norte de 15ºN. Há ciclones anômalos no Atlântico, Ásia central
e leste do Pacífico, na mesma faixa latitudinal.

Fig. 7 - Linhas de corrente e velocidade (m/s) do vento médio em 200 hPa para abril de
2006 (a), e anomalia (m/s) em relação à média de 1979-2010 (b). A escala de cinza (dos
vetores) é vista abaixo do mapa em a (b) (Fonte de dados: NCEP/NCAR).
Fig. 7 - Stream lines and average wind speed (m/s) in 200 hPa for April 2006 (a), and anomaly
(m/s) in relation to average of 1979-2010 (b). The gray scale (vectors) is seen below the map in a (b)
(Data source: NCEP/NCAR).
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Conclusão
O principal foco desse estudo é a precipitação em Salvador, com destaque para o
mês de abril do ano de 2006. O total pluviométrico registrado para esse mês correspondente a 189,7 % da normal climatológica. Os elevados números de ocorrências
registrados pela Defesa Civil, referente aos desastres naturais da cidade, foram a
principal motivação para a realização deste trabalho no qual foi analisada a circulação atmosférica de grande escala para o período de estudo.
A análise do campo médio mensal da pressão ao nível médio do mar evidencia um
cavado invertido de pequena amplitude na área costeira leste do Nordeste e Atlântico
próximo, o que indica convergência de massa, uma condição favorável à precipitação.
Essa estrutura também é encontrada no campo médio do vento em 850 hPa. Ao sul desse cavado, na área subtropical do Atlântico, há um cavado no escoamento de oeste, um
resultado que sugere uma interligação entre sistemas de circulação tropical e extratropical. Os campos médios do vento em 200 hPa mostram ventos de oeste com velocidade
acima de 20 m/s na área subtropical da América do Sul (AS) no período de estudo. A
atuação dos sistemas frontais austrais, os distúrbios ondulatórios de leste e os vórtices
ciclônicos de altos níveis corroboraram na caracterização do mês de extremo climático.
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Perante cenários futuros de alterações climáticas, com o consequente incremento de catástrofes de cariz hidrometeorológico, torna-se urgente e prioritário reduzir
o risco através de esforços sistemáticos destinados a analisar e a gerir os fatores causadores de catástrofes, assim como reconhecer a(s) vulnerabilidade(s), no intuito de
proteger, de forma mais eficaz, as pessoas, as comunidades e os países, bem como
os meios de subsistência, o património cultural e socioeconómico e os ecossistemas,
incrementando, assim, sua resiliência.
A resiliência refere-se à capacidade que um sistema, uma comunidade ou a sociedade, quando exposta a riscos, detém para resistir, absorver, adaptar e recuperar,
de maneira tempestiva e eficiente, dos efeitos desastrosos dessa manifestação de
risco, através, por exemplo, da preservação e restauração das suas funções essenciais
e das estruturas básicas. Para tal, a tomada de consciência, coletiva e individual,
assume um papel determinante na redução das manifestações de riscos e das consequências das catástrofes, permitindo a adoção de medidas/ações capazes de reduzir
a vulnerabilidade, perante uma qualquer manifestação de risco.
Como refere o “Marco de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030”,
embora os fatores de risco possam ser locais, nacionais, regionais ou globais, os
riscos têm características locais e específicas que devem ser compreendidas para
determinar as medidas de redução a aplicar. Acrescenta, ainda, a necessidade do
desenvolvimento de uma ação focada nos âmbitos intra e inter setoriais, que deverá ser promovida pelos Estados nesses quatro níveis (local, nacional, regional e
global) e que se distribuirá por quatro áreas prioritárias: (1) compreensão do risco
de catástrofes; (2) fortalecimento da governança na gestão do risco de catástrofes;
(3) investimento na redução do risco para incremento da resiliência; (4) melhoria
na preparação para a ocorrência de catástrofes, com o objectivo de providenciar
uma resposta eficaz na reabilitação, recuperação e reconstrução.
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De forma mais ou menos explicita, as conclusões dos trabalhos vertidos neste
livro vão no sentido do anteriormente definido: “necessidade de identificar as
áreas susceptíveis a riscos”; “de reconhecer as vulnerabilidades”; “urgência na realização de estudos de risco”; “prioridade na adoção de ações de planeamento público no que se refere a infraestruturas e medidas mitigadoras, locais e regionais”;
“soma do conhecimento científico e a participação da população no diálogo e
transferência de saberes”; “necessidade de estabelecer relações de confiança que
deverão ser alimentadas com diálogo e partilha de opiniões entre os diferentes
grupos e agentes envolvidos no processo da tomada de decisão”; e “utilização dos
Sistemas de Informação Geografica (SIG) como uma ferramenta de suporte ao
planeamento e à gestão do território”.
Fica, assim, a expectativa de que o presente livro inspire mais investigadores
e decisores a participarem na crescente avaliação e gestão dos riscos, no ensejo de
que possamos enfrentar os desafios atuais, bem como os futuros e, em particular, os
relacionados com os contextos de grandes e profundas incertezas, relativas não só
aos riscos analisados, mas também a outros emergentes.
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