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INFORMATIVO CLIMÁTICO
Condições do tempo no Estado do Maranhão em Janeiro de 2011

Considerado um mês transitório entre a estação seca e a estação chuvosa (dias
com tempo bom e dias com ocorrências significativas de chuva) na região centro-norte
do Estado do Maranhão, janeiro possui volumes de chuvas mais altos se comparado
com dezembro, que também é mês do período de pré-estação chuvosa. Em 2011, janeiro
apresentou-se bastante chuvoso, concentrando significativos acumulados mensais em
muitos municípios maranhenses. Sistemas meteorológicos de grande escala típicos
dessa época do ano foram os responsáveis pelas chuvas no Estado, organizando a
convecção e deixando a atmosfera potencialmente instável para eventos de chuva
intensa em algumas localidades. Tais sistemas meteorológicos serão descritos a seguir:

¾ Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)

Ocorrem episódios durante o verão do hemisfério sul com duração de no mínimo
três dias e consiste em um canal de umidade que corta o Brasil no sentindo noroestesudeste, ou seja, se forma na Amazônia e termina em regiões do Oceano Atlântico Sul,
causa muitas nuvens e chuva na região em que domina. No Maranhão esse sistema
meteorológico contribuiu para a ocorrência de chuva, especialmente no sul do Estado.
Na Figura 1 mostra a configuração da ZCAS no Brasil, quando ocorreu nos dias
1,2,3,4,5,6 e 7 de janeiro de 2011 provocando chuvas intensas em muitas localidades
brasileiras. Em Carolina-MA, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET),
nos primeiros quatro dias do mês acumulou 142 mm de chuva, equivalente a 50,2% do
esperado.

Figura 1 – Imagem do satélite meteorológico
GOES 12 mostrando a configuração da Zona
de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A
seta indica o posicionamento médio desse
sistema no dia 01 de janeiro de 2011 às 07:45
UTC (04:45 Hora Local). (Fonte:
CPTEC/INPE).

¾ Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT)

Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis são sistemas de baixa pressão, de grande
escala, confinados na média e alta troposfera (entre 5 e 13 quilômetros de altitude) e
possuem durabilidade de algumas horas a duas semanas. O VCAN provoca bom tempo
em seu centro e chuvas que podem ser intensas em sua borda conforme pode ser
observado na Figura 2, onde a seta mostra o sentido do “giro” do VCAN ocasionando
nebulosidade intensa em sua borda e bom tempo em seu centro.

Figura 2 – Imagem do satélite meteorológico GOES 12 mostrando a
configuração de um VCAN no dia 15 de janeiro de 2011 às 04:15 UTC (01:15
Hora Local). (Fonte: CPTEC/INPE).

A combinação entre a atuação do VCAN e da Zona de Convergência
Intertropical - ZCIT (cinturão de nuvens formado pelo encontro dos ventos alísios na
região equatorial do globo e que nessa época do ano costuma se posicionar ao sul da
Linha do Equador ocasionando intensa instabilidade atmosférica no centro-norte do
Maranhão) culminou em eventos intensos de chuva no Estado nos dias 5, 6, 7 e 8. Na
capital, São Luis, foi verificado no dia 8 um total de 174 mm em seis horas contínuas de
chuva intensa, o que gerou muitos transtornos à população. O gráfico da Figura 3
mostra a distribuição temporal da chuva no mês de janeiro de 2011 para a cidade,
destacando o evento do dia 8.
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Figura 3 – Distribuição da chuva ao longo do mês de janeiro de 2010 na cidade
de São Luis – MA. (Fonte dos dados: Plataforma de Coleta de Dados-NUGEO).

Distribuição espacial das chuvas no Estado do Maranhão

De acordo com a Figura 4 que mostra a distribuição da chuva em todo
Maranhão, podemos destacar duas áreas importantes neste mês de janeiro. A primeira
corresponde a área onde os totais mensais de chuvas foram mais elevados, a saber, em
destaque em tons de azul no mapa. O município de Alcântara apresentou o maior valor
mensal de chuva do mês (acima de 600 mm). Já os menores valores de chuva no mês
ocorreram em áreas do mapa com tons do laranja ao vermelho, mais especificamente na
região central do Estado. Em termos gerais, o mês de janeiro de 2011 apresentou
significativos acumulados de chuva conforme indicava a previsão de consenso.

Figura 4: Comportamento das chuvas em janeiro de 2011: totais observados no
mês.

Os desvios percentuais mostram em porcentagens quanto às chuvas ficaram
acima ou abaixo da média. Na Figura 5 podem-se observar esses desvios em todo o
Estado do Maranhão em janeiro de 2011. De acordo com o mapa, a maior parte dos
municípios maranhenses ficou com total mensal de chuva acima do esperado. Apenas
uma área do Estado apresentou até 60% de chuvas abaixo da média (tons do laranja ao
vermelho).

Figura 5: Comportamento das chuvas em janeiro de 2011: Desvios Percentuais no mês.

Nota: O termo precipitação (PRP) é definido como qualquer deposição d’água em
forma líquida ou sólida proveniente da atmosfera, a exemplo da chuva, neve, granizo,
chuvisco e outros hidrometeoros. Quando se refere à chuva, a mesma é definida como
precipitação pluviométrica, medida a partir de instrumentos chamados pluviômetros ou
pluviógrafos (mede e registra) e geralmente é expressa em milímetros (mm), onde uma
precipitação de 1 mm equivale a um volume de 1 litro de água em uma superfície de 1
m².

CONDIÇÕES OCEÂNICAS E PREVISÃO CLIMÁTICA

¾ La Niña
O fenômeno La Ninã é o resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano
Pacífico Equatorial. A Temperatura da Superfície do (TSM) continuou abaixo da média
na maior parte do Pacífico Equatorial (Figura 6) e assim deve permanecer ao longo dos
próximos três meses, porém notou-se a tendência de aquecimento da águas próximo à
costa oeste da América do Sul, em comparação com dezembro de 2010. Outro aspecto
importante é a influência da Oscilação de Madden-Julian (OMJ), cujo sinal pode
contribuir para aumentar ou diminuir as chuvas, especialmente no Norte, Nordeste e
Sudeste do Brasil. Nestas áreas, prevê-se que esta oscilação poderá ser favorável à
ocorrência de chuvas novamente entre final de fevereiro e início de março e
desfavorável entre final de março e início de abril de 2011.

Figura 6: Anomalia de Temperatura da Superfície do Mar no dia 24 de janeiro de
2011. (Fonte: NOAA).

¾ Previsão Trimestral

A previsão probabilística de consenso para os meses de fevereiro, março e abril
de 2011 (Figura 7), aponta para o Estado do Maranhão uma maior probabilidade de
chuvas com valores previstos acima da média nas áreas em que passa a cor verde no
mapa e chuvas em torno do normal nas áreas de cor cinza. Isso representa uma boa
condição de chuvas para o Estado nesses próximos meses, o que leva os municípios de
regiões próximas as principais bacias hidrográficas a ficarem em Estado de Atenção.

Figura 7 - Previsão probabilística (em tercis) de consenso do total de chuva no
período de fevereiro a abril de 2011.

