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EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO EXTREMA ASSOCIADOS ÀS 

INUNDAÇÕES NA ÁREA URBANA DE BRAGANÇA/PA. 
AUTOR: TARCÍSIO OLIVEIRA DA COSTA 

ORIENTADOR: CÁSSIO ARTHUR WOLLMANN 
Local e Data da Defesa: Santa Maria/RS, 24 de novembro de 2014. 
 
O estudo do clima urbano é de grande importância no que se refere à compreensão 

da relação homem-natureza e da interação entre o clima local e a cidade. Essa perspectiva 
motivou este estudo sobre o Clima Urbano de Bragança/PA, cidade que tem sofrido impactos 
urbanos oriundos das chuvas que provocam inundações e alagamentos que atingem diversas 
áreas da cidade, principalmente, ao longo do curso do Igarapé Cereja, que corta a malha 
urbana. As inundações são um dos graves problemas que afetam as cidades quando há 
ocorrência de eventos de precipitação extrema, gerando impactos que influenciam no 
cotidiano das populações. Nesse sentido, a escolha pelo estudo do canal do Impacto 
Meteórico, terceiro canal dentre os subsistemas do Sistema Clima Urbano (SCU), justifica-se 
pelo estudo das inundações e alagamentos que tem ocorrido em Bragança e pela necessidade 
de entendimento das condições climáticas que as originam. Nesse contexto, este trabalho teve 
como objetivo geral analisar o clima urbano e os eventos de precipitação extrema associados 
à ocorrência de inundações e alagamentos na área urbana de Bragança-PA. Com isso, 
analisou-se a ocorrência de inundações no Igarapé Cereja e alagamentos em Bragança no 
período de 2004-2013; analisou-se a variabilidade da precipitação na área urbana no período 
de janeiro à maio do ano de 2014; identificou-se os sistemas atmosféricos ligados aos eventos 
de precipitação extrema na área urbana de Bragança-PA; realizou-se o balanço de 
participação dos sistemas atmosféricos durante o inverno amazônico de 2014 e elaborou-se 
um mapa de áreas de risco climático em situações de extrema precipitação com vistas ao 
ordenamento territorial urbano do município. Para tanto, a pesquisa baseou-se na teoria do 
SCU elaborada por Monteiro (1976). No histórico de inundações (2004-2013) foram 
encontrados 32 eventos extremos, dos quais apenas 07 foram classificados como episódios de 
relevância para este estudo, devido aos registros de repercussão na área urbana. Os dados 
meteorológicos analisados foram coletados da Estação Meteorológica Convencional de 
Tracuateua (EMT) e Estação Meteorológica Automática de Bragança (EMB), pertencente ao 
INMET e por uma rede de 07 pluviômetros instalados na área urbana de Bragança/PA em 
2014, que possibilitou elaboração de mapas da variabilidade da precipitação durante o 
inverno amazônico. Foram também elaborados gráficos de balanço de participação mensal 
dos sistemas atmosféricos, com auxílio de imagens do satélite GOES 13 disponibilizadas pelo 
INPE e Cartas Sinóticas diárias das 00h e 12h disponibilizadas pela Marinha do Brasil. Com 
os resultados, observou-se que a ZCIT tem maior participação na ocorrência de eventos 
extremos e impactos urbanos, além de observar-se que há uma grande variabilidade da 
precipitação na área de estudo, de até 161 mm entre o setor norte-nordeste (mais chuvoso) e o 
setor Sul-sudoeste (menos chuvoso). Por fim foi elaborado um mapa de riscos como 
instrumento para o ordenamento territorial urbano, considerando a variável climática local. 

 
Palavras-chave: Clima Urbano, Impacto Meteórico, Inundação, Precipitação, Igarapé Cereja. 
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EXTREME PRECIPITATION EVENTS ASSOCIATED WITH FLOODS 

IN URBAN AREA OF BRAGANÇA/PA. 
AUTHOR: TARCÍSIO OLIVEIRA DA COSTA  

SUPERVISOR: CÁSSIO ARTHUR WOLLMANN 
Place and Date of Defense: Santa Maria / RS, November 24, 2014. 

 

The study of urban climate has a great importance in regard to the understanding of the 
human-nature relationship and the interaction between the local climate and the city. This 

expectation motivated this study on the Urban Climate in the city of Bragança, Pará State, a city 

that has undergone urban impacts from the rains that cause floods and flooding that hit several 

areas of the city, especially along the course from the Cereja stream, that is cutting the urban 

mesh. The Floods are one of the most serious problems which affects the cities when there is an 
occurrence of extreme precipitation events, generating impacts that affect the daily routine of the 

people. In this way, the choice for the study of meteoric impact of the channel, the third channel 

among the subsystems of the Urban Climate System (SCU), it is justified by the study of floods 

and flooding that happened in the city and the need to understanding the environmental conditions 

that originate. In this context, this study aimed to analyze the urban climate and extreme 
expectation events associated with the occurrence of floods and flooding in the urban area of 

Bragança. Therewith, we analyzed the occurrence of floods in Cereja stream and flooding in 

Bragança in 2004-2013 period; It was analyzed the variability of precipitation in urban areas from 

January to May, in 2014; we identified the atmospheric systems linked to extreme expectation 

events in the urban area of the city; however, the balance of participation of climate systems 
during the Amazon winter 2014 and it was made a map of climate risk in areas of extreme rainfall 

situations with sight  to urban land use planning in the city. Therefore, the research was based on 

the SCU theory developed by Monteiro (1976). In the historic flood (2004-2013) were found 32 

extreme events, that only 07 were classified as episodes of relevance for this study due to the 

impact of records in the urban area. The weather data analyzed was collected of the Weather 
Station Conventional of Tracuateua city (EMT) and Automatic Weather Station of Bragança 

(EMB) that belongs to INMET and a network of 07 rain gauges installed in the urban area of the 

city in 2014 which allowed a development of variability maps precipitation during the Amazon 

winter. Were also it was developed participation swing charts of atmospheric systems with 

satellite images from GOES 13 aid provided by INPE and Letters daily Synoptic of 00h and 12h 
provided by the Navy of Brazil. With the results, it was observed that the ZCIT has increased the 

participation in the occurrence of extreme events and urban impacts, and it was noted that there is 

a great variability of expectation in the study of the area, up to 161 mm between the north-

northeast sector (Rainier) and the South-southwest sector (less rain). Finally we prepared a risk 

map as a tool for urban land in use planning, considering the local climate variable. 
Keywords: Urban Climate, Impact Meteoric, Flooding, Rainfall, Cereja Stream. 
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1. INTRODUÇÃO – DA PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

 

A interação do homem no ambiente tem provocado mudanças que vão desde a escala 

local a global. Essas mudanças são fruto de uma relação histórica entre o homem e a natureza 

e geram profundas discussões que se orientam nos mais diversos segmentos da sociedade.  

Neste contexto, os problemas causados ao meio ambiente constituem um dos maiores 

desafios contemporâneos para a sociedade, onde a chamada “questão ambiental” não tem uma 

relação sempre harmoniosa com as necessidades de desenvolvimento e os interesses 

econômicos, pois na sociedade que se vive, a ideia de desenvolvimento aparece quase sempre 

como incompatível com a proteção e a conservação da natureza. 

Neste sentido, Sachs (1986, p.65) coloca que: “As necessidades do homem são 

determinadas pela economia e pelo mercado, quando na verdade, esta equação deveria ser 

invertida. É a sociedade quem deveria, através de suas necessidades, determinar os padrões de 

produção, consumo e desenvolvimento”. 

Ao aliarmos essa problemática com a forma como vem sendo conduzido o 

crescimento e expansão urbana no Brasil, também são desconsiderados em grande parte as 

características naturais do meio, que aliado à falta de infraestrutura, vem ocasionando 

inúmeras alterações negativas para a qualidade do meio ambiente urbano e sua população. 

 Grande parte dessas alterações são mais acentuadas nas áreas urbanas localizadas 

próximas aos rios, isto porque essas áreas possuem características ambientais importantes 

para a manutenção da sociedade e para o abastecimento e manutenção de serviços essenciais  

às cidades, além da importância que os corpos hídricos têm para os sistema ambientais. 

Na Amazônia essas características são mais evidentes ainda, uma vez que é peculiar 

da região a existência de cidades ribeirinhas, cujos rios e igarapés são o principal meio para 

transporte, abastecimento e manutenção da dinâmica local e regional (COSTA, 2012). 

O município de Bragança, área de estudo desta pesquisa, situa-se na região nordeste 

do estado do Pará, tem sua sede localizada à margem esquerda do Rio Caeté, que é um 

importante rio desta porção do referido Estado, e possui população estimada pelo IBGE 

(2014) em 120.124 habitantes, ocupando uma área de 23.337 km², dos quais 16,1 km² são 

área urbana, sendo uma das maiores cidades do Pará.  

O Igarapé Cereja é um afluente do Rio Caeté, e corta a área urbana do município, 

passando por 06, dos 18 bairros da cidade. A paulatina ocupação nas margens do Igarapé 

Cereja, em especial ao longo dos últimos anos, tem acarretado uma série de problemas de 
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ordem social e ambiental, sendo mais expressivas as constantes inundações que afetam a 

população local (op. cit. 2012). 

A forma com que a expansão da cidade vem ocorrendo, seguindo uma tendência 

nacional, ao longo do tempo, vem acarretando uma série de ocupações ao longo das margens 

deste rio que já serviu de fonte de abastecimento de água e ao lazer da população (Op. cit, 

2012).  

Para Tucci (2002), o crescimento urbano verificado no Brasil, de uma maneira geral, 

vem sendo caracterizado pela expansão irregular da periferia, não obedecendo ao Plano 

Diretor ou normas específicas de loteamentos, além da ocupação irregular de áreas públicas e 

de proteção, sobretudo pela população de baixa renda, o que dificulta as ações não estruturais 

de controle ambiental urbano. 

Nota-se, no entanto, que a tendência predominante nas cidades brasileiras no tocante 

à solução de problemas dessa ordem, dá-se através da implantação de obras corretivas de 

engenharia, ao contrário de alternativas para prevenção a partir do planejamento urbano, por 

exemplo. 

Apesar da importância dos cursos d’água, especialmente em áreas urbanas, a 

ocupação antrópica inadequada gera uma série de impactos ambientais, que se estendem 

desde alterações na morfologia do terreno (erosão das margens e assoreamento dos cursos 

d’água) até perda de matas ciliares, aumentando o escoamento superficial. Assim, tem-se 

entre os principais efeitos negativos decorrentes desse processo, as modificações na qualidade 

e na quantidade do fluxo d’água, e a degradação da qualidade de vida da população (TUCCI, 

op. cit.). 

Todos esses fatores influenciam no escoamento superficial e subsuperficial das 

águas, tendo como resultado preliminar, inundações. Porém, esses problemas podem ser 

minimizados ou até mesmo evitados se os agentes produtores do espaço urbano e a população 

aprenderem que conhecimento científico pode ser incorporado no planejamento do uso e 

ocupação do solo, e também no modo de vida para que haja um equilíbrio ecológico sem 

ocorrência de causas e efeitos negativos da precipitação, por exemplo, nas áreas urbanas 

(EMPLASA/SNM, 1985). 

Para o ambiente urbano, o clima também é considerado uma das características 

naturais marcantes (WOLLMANN; SIMIONI, 2013) e por tal razão, merece especial atenção 

quando do planejamento da ocupação dessa área. Mesmo com essa importância, o clima não é 

tratado com a devida atenção pelos planejadores e governantes.  
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É comum aos pesquisadores, mesmo na área de Geografia, considerar o meio urbano 

isento de atenção quanto aos aspectos físicos. No tocante à Climatologia, esse quadro é mais 

agravante, e inadmissível conforme Garcia; Vide (2000), pois os habitantes das cidades 

respiram e estão sujeitos a ventos e chuvas, mesmo que estes sejam alterados em relação às 

áreas em seu entorno, da mesma forma que são afetados reciprocamente pelas mudanças de 

temperatura, umidade, entre outros elementos climáticos. 

 Deste modo, desconsiderar o fator clima no planejamento urbano torna este último 

inconsistente e, por fim, ineficiente no trato de problemas que derivam da variável climática, 

como as inundações, uma vez que o ambiente não é composto somente das formações 

topográficas, da rede de drenagem, e da vegetação, mas das influências determinantes das 

condições climáticas locais e regionais (op. cit. 2000). 

Na Amazônia, a negligência quanto a variável climática torna-se um agravante de 

maior proporção, dada as condições do clima regional, sobretudo no referente à precipitação 

pluviométrica e a ocorrência de eventos extremos associados e este canal de análise climática, 

pois frequentemente afetam as cidades com alagamentos, cheias e inundações  de magnitude e 

repercussão expressivas. 

É nesse sentido, que esta pesquisa, ao considerar o clima local e regional do Nordeste 

do Pará, pretende dar maior visão das inundações que ocorrem nos espaços urbanos, como o 

caso das ocorridas no Igarapé Cereja, na cidade de Bragança.  

Considerando a dinâmica atmosférica e os sistemas atmosféricos que favorecem a 

ocorrência de eventos extremos de precipitação na cidade, torna-se possível traçar um perfil 

das ocorrências e repercussões de modo à inclusão desta variável no planejamento da 

expansão urbana futura, pois excluir a perspectiva climática ou não dar a sua devida 

importância no planejamento da cidade pode ter efeitos contrários aos desejados.                                                                 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o clima urbano e os eventos de 

precipitação extrema associados à ocorrência de inundações e alagamentos na área urbana de 

Bragança-PA. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Analisar a ocorrência das inundações no Igarapé Cereja, no período de 2004 a 2013. 

 

2. Espacializar a distribuição da precipitação pluviométrica no espaço urbano de 

Bragança-PA no período de janeiro a maio de 2014, considerando o período chuvoso 

(inverno amazônico). 

 

3. Identificar os sistemas atmosféricos ligados aos eventos de precipitação extrema e a 

ocorrência de inundações e alagamentos na área urbana de Bragança-PA. 

 

4.  Realizar o balanço de participação dos sistemas atmosféricos durante o inverno 

amazônico de 2014 e a ocorrência de inundações no Igarapé Cereja. 

 

5. Elaborar um mapa de áreas de risco climático em situações de extrema precipitação com 

vistas ao ordenamento territorial do município de Bragança/PA. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 

 

2.1 A Urbanização e o Clima.   

 

 Na atualidade, grande parte da população mundial concentra-se nas cidades, em 

especial nas médias e grandes aglomerações urbanas. Segundo estimativas, essa grande 

concentração se acentuará com o tempo, e em 2050, por exemplo, segundo as previsões a taxa 

de urbanização no mundo chegará a cifra dos 65%. Segundo Conti (1998, p. 42) “... a cidade é 

a grande expressão geográfica deste século... [o autor referia-se ao Século XX]... A 

organização dos espaços em todo o globo manifesta, cada vez mais, o papel hegemônico da 

cidade na determinação de padrões regionais”. 

O fenômeno urbano passou a assumir proporções tal como observado hoje a partir do 

século XX. A segunda metade do referido século é marcada por uma urbanização acelerada 

nos países de economia dependente, e suas cidades manifestam todo tipo de problemas, 

relacionados ao "inchaço" populacional que vivem (SPOSITO, 2000). 

No Brasil, 84% da população vive nas cidades (IBGE, 2010), fato que fez surgir no 

país grandes metrópoles. Atualmente, nota-se, no entanto, uma redução no crescimento 

populacional nas regiões metropolitanas e aumento da população nas cidades médias, 

consideradas polos regionais (TUCCI, 2002). 

Diariamente vivem-se nas grandes e médias cidades problemas tais como a falta de 

habitações, de água encanada, de esgotos, de creches, escolas, hospitais, transportes coletivos 

e até de áreas de lazer, além de situações relacionadas ao meio ambiente, em geral, 

ocasionadas pela falta de planejamento espacial. Exemplos como estes dão uma mostra das 

dificuldades que podem ser detectadas até mesmo nas cidades pequenas de 50 mil habitantes 

ou menos, localizadas em países de economia dependente (op. cit.). 

A cidade é na atualidade, a expressão das contradições sociais, segundo Mendonça 

(2003, p. 192.) “... a cidade do presente constitui-se, então, num dos principais fenômenos a 

explicitar de maneira clara as contradições da modernidade”. Este fato explica-se dentre 

outros pelo modelo adotado pela política econômica, no contexto nacional, que privilegiou a 

partir de 1950 a atividade industrial e consequente aumento da população urbana, sem, no 

entanto adotar estratégias de planejamento que o subsidiasse, resultando numa degradação das 

condições sociais e ambientais. Segundo Fernandes (2004), 
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... o modelo urbano-industrial intensivo e altamente predatório ao longo do 
século passado já provocou mudanças sócio- espaciais drásticas no Brasil, 
bem como consequências ambientais muito graves, cujos impactos e 
implicações podem ser tecnicamente comparadas aos efeitos de grandes 
catástrofes naturais que até hoje têm poupado o país (Ibid, p.100). 

 

 

Deste modo, o autor compara os impactos negativos ocasionados com a urbanização 

brasileira às catástrofes naturais, mesmo essa última não tendo sido expressiva tal qual a 

primeira. A forma com que o processo de urbanização vem sendo conduzido não tem 

considerado as características naturais dos lugares, como o relevo, a rede hidrográfica e a 

morfologia do sitio onde se encontra as cidades, deixando-as para um segundo plano. 

 Entretanto, segundo Saydelles (2005) apoiando seus argumentos com obra de Mayer 

(1975) afirma que os aspectos do sitio urbano devem ser avaliados como pré-requisito para 

qualquer ação de planejamento urbano e análise climática das cidades. Segundo o autor, o 

relevo, a inclinação e a configuração de áreas cobertas ou não por água, deslizamentos de 

terra, inundações, capacidade de sustentação e sobrecarga, referente ao substrato rochoso, à 

drenagem e a condições microclimáticas, são essenciais para se definir os usos e ocupações 

dos espaços de modo seguro. 

Observa-se que a urbanização impõe modificações ao ambiente natural e degradação 

da vida social, sobretudo quando áreas vulneráveis são ocupadas. Isso resulta no agravamento 

das condições ambientais e na redução significativa da qualidade de vida das populações. 

 As transformações que são impostas não afetam somente o homem ou o ambiente 

natural, mas também a atmosfera e os característicos do clima local. Nesse sentido, a maioria 

dos desastres naturais que ocorrem no Brasil está relacionada com os fenômenos de tempo e 

clima (ESPÍRITO SANTO; et.al., 2002). Como visto, o processo de urbanização acarreta 

alterações na atmosfera urbana e consequentemente provoca disritmias em seu padrão, o que 

pode intensificar a frequência de eventos de natureza extrema como as tempestades, que 

associados a condições impostas pela urbanização têm seus efeitos intensificados. 

Essas alterações são fruto das atividades humanas, como a emissão de poluentes, 

retirada da vegetação nativa, dentre outras. Essas ações direta ou indiretamente favorecem a 

formação de diferentes microclimas na cidade, e dependendo da magnitude podem ser 

considerados como o clima das cidades, diferentemente do clima predominante nas áreas 

adjacentes (MENDONÇA, 1995). 
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Inúmeras cidades brasileiras enfrentam problemas referentes à atmosfera e impactos 

provenientes, sobretudo, das chuvas intensas, as quais causam transtornos à população com 

alagamentos, deslizamentos e inundações provocadas por eventos de precipitação extrema, 

sendo esta última estudada na cidade do Rio de Janeiro no trabalho de Ferreira; Cunha (1996), 

em São Gonçalo-RJ discutido no trabalho de Rosa et. al. (2010) e na cidade de Fortaleza-CE 

levantados por Branco et. al. (2010), para citar alguns exemplos. 

Segundo Ayoade (2003), o aumento das precipitações nas grandes cidades está 

relacionado, parcialmente, à abundante presença de núcleos de condensação, oriundos dos 

poluentes gerados pelos veículos e pelas indústrias. Assim, verifica-se um aumento na 

precipitação e na frequência de tempestades, causando impactos provenientes das chuvas 

intensas. 

Assim, é perceptível que a urbanização pode provocar modificações nos elementos 

climáticos e o estudo do clima na perspectiva da cidade pode oferecer importantes subsídios 

ao planejamento urbano. Uma vez que a dinâmica climática local produz o clima urbano e seu 

entendimento é crucial para definir, por exemplo, áreas mais susceptíveis a ocorrência de 

danos e assim priorizar ações públicas. 

 

2.2 O Clima Urbano. 

 

2.2.1 O Sistema Clima Urbano (SCU). 

 

Os primeiros pesquisadores que estudaram o clima já tinham consciência que as 

atividades humanas pareciam causar alterações perceptíveis sobre os elementos atmosféricos. 

Landsberg (1956, p. 95) ressalta que em carta datada de 16 de julho de 1824, Thomas 

Jefferson, que tinha especial interesse pelo estudo deste problema, recomenda a seu 

correspondente Lewis Beck, de Albany, Nova York que “... levantamentos climáticos deviam 

ser repetidos uma ou duas vezes por século para verificar o efeito das clareiras e da 

agricultura nas mudanças do clima”. 

Percebe-se que essa preocupação com o clima não é algo recente, e acompanha a 

evolução do fenômeno urbano e as mudanças que provoca em nível local. Em suas 

observações, Landsberg (Ibid, p. 95) acrescenta que “...quando os homens são gregários, a 

necessidade de defesa e a tendência ao aumento da divisão do trabalho levam muitas casas  a 
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ficarem próximas. Isto causa modificações no clima local com resultados muitas vezes 

distantes do agradável”. 

A diferença do clima entre as cidades e o campo já eram mostradas nos primeiros 

registros meteorológicos, e então, comentadas no pioneiro estudo do clima de uma cidade, 

feito por Howard (1833)1 em Londres. Este estudo passou a ser tratado em diversas 

monografias que tratam do tema, e expandiu-se a literatura incluindo estudos sobre a 

influência dos povoados e da indústria no clima (Ibid.).  

 Mesmo não sendo algo novo, a sistematização sobre o clima urbano foi formulada 

por Landsberg (Ibid.) em Chicago sobre o título “The Climate of Towns2” publicado na 

coletânea “Man’s Role in Changing the face of Earth”. Nesta obra, o autor define que o clima 

urbano consiste na mudança do clima local da cidade em relação às áreas rurais 

circunvizinhas, apresentando maior quantidade de calor e mudanças na composição da 

atmosfera. 

Segundo Ayoade (2003, p. 300) “... o homem pode também influenciar o clima 

inadvertidamente através de suas varias atividades e ações, tais como a urbanização, a 

industrialização, derrubada de árvores (desmatamento), atividades agrícolas, drenagem e 

construção de lagos artificiais”. 

Deste modo, Ayoade (Ibid.) acrescenta que o homem provoca alterações nos 

elementos climáticos, sendo que o maior impacto promovido pelo homem no clima ocorre nas 

áreas urbanas. Assim, estas áreas apresentam clima bastante distinto daqueles observados em 

áreas rurais próximas, configurando por suas características próprias o clima urbano. 

Segundo o autor, 

 

...nas áreas urbanas, altera-se a composição química da atmosfera. As 
propriedades térmicas e hidrológicas da superfície terrestre, assim como seus 
parâmetros aerodinâmicos são modificados pelos processos de urbanização e 
industrialização. Os pântanos são drenados e as superfícies naturais são 
substituídas por superfícies pavimentadas, ruas e telhados de prédios. Como 
resultado, a radiação em ondas longas e a de ondas curtas são reduzidas 
sobre as áreas urbanas. As temperaturas elevam-se, mesmo quando diminui a 
duração da insolação, a umidade é reduzida, mas há um certo aumento na 
precipitação e também na quantidade de nebulosidade (Ibid.,p.300).  

 

                                                 
1  HOWARD, L. The climate of London deduced from meteorological observations made in the metropolis 
and at various places around It. 2ª ed. V.3, London: J. & A. Arch, Cornhill; Longman & Co. 1833. 

 

2 Texto traduzido para o português como “O Clima das Cidades”.  
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Monteiro (1976, p.95) por sua vez acrescenta que o ambiente construído altera os 

elementos meteorológicos dando origem ao clima urbano, o qual define como “... um sistema 

que abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização”. Ao fazer esta afirmação 

o autor expõe que: 

 

...trata-se, pois, de admitir, como ponto de partida, um processo de 
implantação humana que, progressiva e cumulativamente derivador das 
condições primitivas do ambiente, atinge proporções significativas tanto 
pelas alterações como pela massa de edificações que, dotada de um 
dinamismo peculiar, vai se configurando, alterando e transformando no 
tempo (idem., 1990b, p.81).  

 

Para Mendonça (1994) o clima urbano é o resultado das interações no ambiente 

natural, tais como a retirada da cobertura vegetal, modificação nas formas de relevo e na 

rugosidade da superfície, concentração de edificações, equipamentos e pessoas, 

impermeabilização do solo, canalização do escoamento superficial, acumulação de partículas 

e gases na atmosfera e produção de energia artificial. 

Nota-se assim, que as modificações provocadas no ambiente natural, no 

recobrimento da superfície que originalmente produz o clima local, são responsáveis por 

constituir um novo albedo, uma nova impermeabilidade e nova composição na atmosfera. A 

interação sistêmica e dinâmica dessas alterações resulta no clima urbano. 

A obra “Teoria e Clima Urbano” de Monteiro (1976) representa um marco para os 

estudos da climatologia brasileira e, sobretudo do clima urbano. Nela, o autor considerou os 

problemas típicos das cidades brasileiras nos quais a climatologia poderia contribuir para 

solucionar ou amenizar, uma vez que os estudos considerando o clima ainda eram 

provenientes de adaptações ou compilações do que se aplicava em ambientes temperados e 

países desenvolvidos, nem sempre condizentes com a realidade brasileira.  

Assim, o autor propõe o estudo do clima urbano como um sistema complexo e 

aberto, ou seja, passível de receber, distribuir e liberar energia a partir da interação entre seus 

diferentes subsistemas que o compõem. Ao propor a perspectiva de um sistema, sobre o qual 

devem se pautar os estudos do clima urbano, o autor o denominou de “Sistema Clima 

Urbano” (SCU).  

Ressalte-se que o SCU proposto por Monteiro (Ibid.) é composto por três 

subsistemas básicos que interagem: o Subsistema Termodinâmico (Temperatura do Ar e 

Conforto Ambiental), Subsistema Físico-Químico (Poluição Atmosférica) e Subsistema 

Hidromecânico (Impactos pluviais). Nas palavras do autor, 
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...embora esse sistema possa ser decomposto em diversos elementos, as 
intimas associações entre tais níveis permitem vincular os elementos em 
conjuntos de maior afinidade e interação, conquanto nunca se possa, em 
verdade, desincompatibilizá-los completamente uns dos outros ( Ibid.,p.125). 

 
 
No Sistema Clima Urbano, o clima da cidade passa a ter uma abordagem geográfica, 

pois considera tanto os elementos meteorológicos quanto os da dinâmica da paisagem urbana, 

sendo o conjunto interativo deles o clima urbano (MENDONÇA, op. cit.). 

Ao definir o clima urbano, Monteiro (Ibid., p. 95) deixa claro que “... não há 

preocupação em precisar a partir de que grau de urbanização e de que características 

geoecológicas locais se poderia usar o termo clima urbano”. Esta mesma preocupação já fazia 

parte das afirmativas de Landsberg (1956, p.95) quando se propôs a sistematizar os estudos 

sobre o clima das cidades. Segundo o autor,  

 

...temos que estender a definição do termo cidade, passando a abranger desde 
algumas centenas de habitantes até cidades e áreas metropolitanas. Isto 
porque é muito difícil decidir de forma objetiva a partir de que densidade de 
população e edificações alguma influencia sobre o clima começa a ser 
notada. 
 

 
Ainda segundo Monteiro (op. cit.) a Teoria Geral dos Sistemas, base para a 

construção da Teoria do Sistema Clima Urbano, não exige rigor quanto à grandeza para que 

se construa um sistema e sua montagem deve ser pautada em função dos objetivos. Seria 

difícil procurar a precisão num sistema que abrange dois conjuntos de múltiplas variáveis, o 

clima local e a cidade. 

O clima urbano é um elemento importante na dinâmica da paisagem das cidades, e 

neste sentido pode contribuir significativamente nos estudos que envolvem este ambiente, 

além de ser fundamental ao planejamento das cidades. Assim, o autor procurou problemas 

ambientais típicos das cidades brasileiras e propôs uma metodologia em que a climatologia 

pudesse contribuir na amenização desses problemas. 

Monteiro (ibid.) deixa essa iniciativa mais clara ainda quando em 1990 publica o 

artigo “Por um suporte teórico e prático para estimular estudos geográficos de clima urbano 

no Brasil” e anuncia que: 
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...não apenas algumas especificidades da cidade brasileira estavam a requerer 
uma seria reflexão sobre as derivações climáticas produzidas pelo homem em 
nossa realidade socioeconômica espelhadas nas metrópoles, mas a própria 
concepção básica de ‘clima urbano’ que nos chegava dos centros produtores de 
conhecimento do exterior, não me satisfaziam (Id., 1990a, p.08).     
 
 

A partir daí, inúmeros estudos de caso foram feitos, entretanto, pouco subsídios 

foram fornecidos ao planejamento urbano dos locais estudados. Apesar dos esforços e da 

inovação quanto aos estudos de clima urbano no Brasil, a proposta do autor não foi 

inicialmente bem aceita. A aceitação inicial veio após quase 30 anos, primeiramente na 

arquitetura e posteriormente na geografia (SILVEIRA, 2007). 

 Mendonça (op. cit.) por sua vez, elaborou uma metodologia para estudos em cidades 

médias e de pequeno porte, considerando o estudo dos climas urbanos a partir de uma 

abordagem geográfica. Segundo o autor, as cidades pequenas e médias embora em níveis 

inferiores aos apresentados em áreas metropolitanas, também apresentam problemas 

ambientais, mas ainda, pouco tem atraído à atenção dos pesquisadores.  

Mendonça (Ibid.) ressalta que existem aspectos fundamentais a serem considerados 

nas cidades pequenas e médias para compreensão das particularidades do clima, pois quanto 

menor for o fenômeno urbano, menos singularidade terá este ambiente diante da dinâmica 

atmosférica regional. 

Diante disso, o autor considera que no Brasil as cidades entre 20 mil e 100 mil 

habitantes, cidades pequenas, e, de 100 mil a 500 mil habitantes, cidades médias, necessitam 

de estudos considerando o clima, ao ganhar cada vez mais importância socioeconômica, 

política e ambiental. Além disso, considera que o planejamento nessas cidades apresenta-se 

mais eficiente devido ao estagio de desenvolvimento em que se encontram, e por fim 

considera que o nível de detalhamento cartográfico urbano ganha maior riqueza, 

acompanhando a escala da cidade. 

A concepção do Sistema Clima Urbano está ligada a percepção do habitante da 

cidade. “... Pelos enunciados, já foi visto que a opção por mim proposta para o S.C.U. liga-se 

á percepção humana” (MONTEIRO, op. cit.). Deste modo, Monteiro (op. cit.) propôs três 

canais para o estudo do clima, pois os subsistemas do SCU não podem ser dissociados quando 

de seu estudo, sendo os canais: o Conforto Térmico (subsistema termodinâmico), Qualidade 

do Ar (subsistema físico-químico) e o Meteoro de Impacto ou Impacto Meteórico (subsistema 

hidromecânico). 
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Esses canais de análise climática estão intimamente ligados aos principais níveis de 

resolução do sistema, uma vez abrangendo os três subsistemas e separando os fenômenos no 

universo climático. O autor justifica que:  

 

...não se trata, aqui, de uma redução ao nível dos elementos, mas de uma 
aglutinação em conjuntos que, mantendo associação intrinsecamente 
atmosférica – composição, comportamento e produção meteórica – são 
dirigidos a percepção sensorial e comportamental do habitante da cidade 
(Ibid., p.125). 

 
 
O canal climático em que se concentram as pesquisas em clima é o canal do conforto 

térmico (subsistema termodinâmico), isso porque o subsistema hidromecânico sugerido por 

Monteiro (ibid.) possui pouca representatividade nas cidades localizadas em países de clima 

temperado. Nas cidades de clima tropical e equatorial, por sua vez, essa realidade é bem 

diferente, pois as chuvas são um atributo de grande destaque nos climas locais, e, são comuns 

as ocorrências de impactos provocados a partir deste canal que, no entanto, ainda é carente de 

estudos, embora tenha aumentado nas últimas décadas.  

Com o privilégio dos estudos de clima urbano sendo voltados ao subsistema 

termodinâmico, é comum os estudos estarem mais voltados à identificação de ilhas de calor e 

de frescor (MENDONÇA, op. cit.). Cabe ressaltar, no entanto, segundo Monteiro (1990a) a 

análise da tipologia do sítio, as características geourbanas, como a presença de edificações, 

áreas verdes, fluxo de veículos e de pessoas, além da função urbana e aspectos culturais e 

socioeconômicos devem ser considerados nos estudos de qualquer dos três canais do clima 

apresentados.  

Outro importante instrumento de estudo do clima urbano, ainda que não utilizado 

nesta pesquisa, é a análise rítmica proposta por Monteiro (1971) no qual o ritmo é definido 

como a sucessão dos estados atmosféricos de um determinado lugar.  

A análise rítmica consiste na montagem de um gráfico de representação simultânea 

da variação diária dos elementos do clima, acoplando a representação gráfica da sequência de 

alternância dos diferentes sistemas meteorológicos envolvidos na circulação atmosférica, 

através da medição em superfície, nas estações meteorológicas (Id., 1991). Essa técnica tem 

complementação efetuada a partir das cartas sinóticas do tempo produzidas pela Marinha do 

Brasil e as imagens dos satélites meteorológicos.  

O caráter geográfico da pesquisa climática em análise rítmica é alcançado a partir da 

análise dos tipos de tempo e levantamento dos sistemas atmosféricos em sequência continua 
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em comparação a anos considerados padrões da circulação atmosférica nas variações sazonais 

de um lugar, ou para anos propositalmente selecionados em uma pesquisa climática. 

Nota-se que os estudos voltados à perspectiva do Clima Urbano vêm se constituindo 

com grande relevância no âmbito da climatologia, em especial no Brasil das ultimas décadas. 

Isso já podia ser melhor percebido com os inúmeros trabalhos desenvolvidos que assinalam o 

papel da cidade sobre o ambiente atmosférico em escala local, dando assim maior profusão à 

esta linha de pesquisa (CABRAL; JESUS, 1994) 

Assim, o entendimento sobre a capacidade que o homem tem em alterar o clima é, 

sobretudo, percebida nas modificações promovidas na dinâmica dos elementos como a 

temperatura, a umidade do ar, os ventos, dentre muitos outros em nível das escalas inferiores 

do clima, ao passo que em escalas superiores o grau de interferência humana é considerado 

insignificante. Ainda, a precipitação pluviométrica pode não ser alterada pela urbanização, 

mas sim, esta é que pode sofrer consequências em função da primeira em caso de o 

ordenamento territorial urbano e sua expansão não a levem em consideração. 

 

2.2.2 O Sistema Clima Urbano e o Canal de Impacto Meteórico. 

 

O clima urbano constitui-se em importante critério a ser analisado na dinâmica da 

paisagem das cidades, e neste sentido pode contribuir significativamente nos estudos que 

envolvem este ambiente, além de ser fundamental ao planejamento das cidades médias, 

especialmente aquelas em que os elementos climáticos assumem papel importante frente a 

problemas naturais que acometem a população.  

Considerando as regiões equatoriais e tropicais, diferentemente das extratropicais, as 

chuvas ou a ausência destas, assumem papel fundamental como agente impactante no âmbito 

do sistema clima urbano (SANT’ANNA NETO, 2011). Considerando também que na 

Amazônia este é o principal canal do clima, no qual as médias pluviométricas anuais são as 

maiores do Brasil, a dimensão espacial dos problemas decorrentes deste atributo do clima é da 

ordem dos mais impactantes e que ocorrem com maior frequência e intensidade. 

Na Amazônia o estudo referente ao impacto meteórico apresenta uma necessidade 

latente. Essa necessidade justifica-se por ser este o principal canal do clima urbano 

perceptível na região, uma vez que a variabilidade pluviométrica define melhor o clima na 

latitude onde está localizada, uma vez que as amplitudes térmicas presentes na região não são 

acentuadas entre as estações do ano, apresentando pouca variação. 
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Os totais pluviométricos, do contrário aos demais elementos do clima na Amazônia 

brasileira, pode variar mensalmente e sazonalmente, e é o canal do clima que mais afeta a 

vida regional, sobretudo com os eventos de extrema precipitação que alteram a dinâmica da 

vida e causam danos em nível local, ou seja, o urbano, levando à ocorrência das inundações 

urbanas. Assim, o estudo do clima urbano considerando o canal do impacto meteórico de 

Monteiro (1976) pode contribuir significantemente, principalmente no que se refere ao 

planejamento da cidade amazônica. 

Se comparado ao subsistema termodinâmico, o canal do impacto meteórico é pouco 

explorado, mesmo com a importância já destacada anteriormente para este canal. As grandes 

cidades litorâneas tem sido o foco principal de estudo. Isso em decorrências dos excessos 

pluviométricos que ocorrem nessas cidades, principalmente durante o verão. Somados a esses 

extremos pluviométricos tem as ocupações irregulares em áreas de risco, onde residem em 

grande parte as populações mais carentes (MENDONÇA, 2003). 

Em cidades médias, os estudo no campo do canal hidrometeórico tem sido melhor 

desenvolvido a partir das contribuições de Mendonça (1994). Para Monteiro (1976) o impacto 

meteórico está intimamente ligado à dinâmica natural, dependendo de insumos energéticos 

atmosféricos que por fim ocasionam tempestades, granizos, aguaceiros e outros.  

Para Monteiro (Ibid., p. 136),  

 

...a ideia de impacto pressupõe consequências calamitosas, atacando a 
integridade física da cidade como artefato físico e perturbado, sensivelmente, 
as formas de circulação e comunicação internas e de ligação externa. São 
episódios restritos no tempo, que estão presos ao modo de transmissão de 
energia, ou seja, ao ritmo de sucessão dos estados atmosféricos. 

 
 
Portanto, os eventos extremos estão ligados à excepcionalidade, aos desvios dos 

padrões habitualmente conhecidos. Os desvios considerados excepcionais no que tange as 

precipitações pluviais podem levar tanto a escassez quanto ao excesso de chuvas em 

determinada área. 

Se considerados os excessos, pode-se ter um quadro de inundações urbanas, que 

aliadas a características naturais da bacia de drenagem e as alterações provocadas pelo 

antropismo, tais como a impermeabilização do solo, aumento no escoamento superficial e 

retirada de vegetação natural, provocam o aumento no fluxo de drenagem e intensificam os 

problemas. Para um melhor entendimento do roteiro analítico-metodológico do canal de 



35 
 

 
 

impacto meteórico, a Figura 01 apresenta a sistematização deste, que foi proposta por 

Monteiro (1976). 

 

 

Figura 01 - Sistematização do canal do impacto meteórico. 

Fonte: Monteiro (1976). 
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Na maior parte das cidades tropicais, muitos dos episódios de chuvas intensas não 

resultariam em inundações se as intervenções sobre o território considerassem a dinâmica 

natural do clima e suas precipitações resultantes, permitindo fluidez do escoamento da água, 

permeabilidade do solo, áreas verdes e menor concentração de áreas construídas (AMORIM, 

2000).  

Sant’Anna Neto (op. cit.) considera que o espaço urbano é fragmentado e segregado, 

e os bairros de média e alta renda apresentam estrutura urbana mais adequada para receber as 

chuvas que provocariam problemas que afetam especialmente a mobilidade urbana e as 

perdas econômicas de patrimônios materiais.  

No entanto, se consideradas as áreas de baixa renda, as perdas envolvem o que a 

família pode acumular durante anos, como eletrodomésticos, móveis, etc. Além do mais, é 

nessas áreas em que a permanência da água dura um longo período, manifestando as doenças 

de veiculação hídrico-sanitárias. Nesse sentido, Sant’Anna Neto (id., p.55) conclui que “...os 

eventos extremos derivados dos impactos meteóricos devem ser considerados na perspectiva 

da produção do espaço urbano e do grau de vulnerabilidade que os diversos grupos sociais 

estão expostos”.  

Dessa forma, para se compreender a repercussão dos fenômenos atmosféricos é 

preciso considerar a dimensão social, pois o fato de o espaço ser construído e apropriado de 

maneira desigual faz com que os efeitos dos desastres climáticos também se apresentem de 

forma desigual no espaço.  

 

2.2.3 Escalas Climáticas. 

 

Em qualquer estudo que busca a compreensão do fenômeno climático, é 

imprescindível que se atribua uma escala de referência, e, neste sentido a mesma deve ser 

arbitrada segundo critérios que interessam à compreensão de um fenômeno em sua extensão 

(espaço) e sua duração (tempo). 

Desta forma a definição de uma escala climática dependerá da adequação da 

abordagem espaço-temporal com o conjunto de técnicas de análise empregadas na pesquisa, 

bem como da comunicação existente entre seus resultados. 

Assim, segundo Ribeiro (1993, p. 288) o clima sendo regido “... por um conjunto 

integrado de fenômenos que se fundem no tempo e no espaço, revelando uma unidade ou tipo 

passíveis de serem medidos em seu tamanho (extensão) e em seu ritmo (duração)”, considera-
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se então, que o clima é formado por um conjunto de elementos que possuem não apenas 

naturezas diversas, mas que convivem ao mesmo tempo no mesmo espaço em permanente 

troca de energia que são ao mesmo tempo recíprocas e interdependentes. 

De posse desse conhecimento, é justificada a necessidade de adoção de um 

referencial escalar que abranja as possibilidades metodológicas e objetivos da pesquisa 

climatológica. Ainda segundo Ribeiro (Id. p.288) “... a cada nível escalar deve corresponder 

uma abordagem específica, no sentido da coerência entre extensão e duração do fenômeno 

climático com as técnicas analíticas, desde a obtenção dos dados [...] até a sua apresentação 

gráfica e cartográfica”. 

Considerando essa perspectiva, Ribeiro (Id.) estrutura as escalas a partir de três 

níveis interativos. No primeiro nível, o macroclimático, corresponde à interação entre a 

radiação solar, a curvatura da Terra e os seus movimentos de rotação e translação. Neste 

nível, observa-se a relação com os aspectos dos climas de amplas áreas da Terra e com os 

movimentos atmosféricos em larga escala.  

O segundo nível, o mesoclimático, abrange a interação entre a energia disponível e as 

feições do meio terrestre. Assim, os estudos do clima neste nível de estudo correspondem a 

áreas relativamente pequenas, compreendidas entre 10 e 100 quilômetros quadrados. Por fim, 

o nível microclimático corresponde à interação entre os sistemas ambientais particulares na 

modificação dos fluxos de energia, umidade, massa e momentum (tempo), considerando neste 

nível de análise interativa o estudo do clima próximo à superfície ou de áreas muito pequenas. 

A partir desses níveis de interação o autor estrutura as escalas de abordagem do clima em 

ordem decrescente segundo o tamanho da área de abrangência, como mostra a Figura 02, 

elaborada por Monteiro (1990b). 
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Figura 02 - Escalas Geográficas do Clima. 

Fonte: Monteiro (1990b). 
 

 

De acordo com a Figura 02, observa-se que a escala zonal é considerada a partir da 

distribuição latitudinal da radiação solar, envolve a curvatura da superfície do planeta e a 

inclinação de seu eixo. Nessa escala consideram-se as zonas derivadas da distribuição da 

energia solar sobre a superfície da Terra, a partir de então, classifica-se as zonas em Zona 

Intertropical, Subtropical e Zona Polar. 
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Nesta escala o autor define a circulação geral da atmosfera, com destaque à Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), aos cinturões hemisférios de altas pressões nas latitudes 

médias, às zonas ciclônicas circumpolares, à Oscilação Sul associada ao El Niño e à 

circulação monçônica. Os fenômenos do clima nessa escala possuem extensão horizontal que 

varia de 1000 a 5000 km, e na vertical abarcam toda a atmosfera.  

O tempo de permanência de um estado climático a ser considerado nessa escala pode 

durar de uma semana a seis meses (sazonalidade astronômica). No entanto, para compreender 

o clima nesta escala, é preciso registros obtidos a partir da normal climatológica, 

considerando um período mínimo de 30 anos de observações, e, a representação cartográfica 

deve ser feita em nível de atlas planisféricos, sempre no sentido da compreensão da circulação 

geral da atmosfera e os fenômenos associados (op. cit, 1993). 

A definição do clima em escala regional é feito a partir da observação das 

modificações da circulação geral da atmosfera oriundas de vários fatores em superfície, como 

a influencia da continentalidade exercida pelas superfícies continentais, suas formas e 

rugosidades, e pela maritimidade exercida pelas porções oceânicas, principalmente em 

decorrência das correntes marítimas.  

Os climas nessa escala apresentam extensão horizontal entre 150 e 2500 Km e 

verticalmente ocorrem abaixo da Tropopausa. Os estados do tempo duram em média de 1 a 30 

dias e a abordagem para a compreensão dos climas regionais apoia-se na análise de cartas 

sinóticas nas escalas hemisféricas e continentais, além de imagens de satélites meteorológicos 

com apoio de registros das estações climatológicas de superfície (Ibid). 

O mesoclima ou clima local é definido a partir das significativas variações no interior 

do clima regional devido à ação de feições fisiográficas ou antrópicas que geram 

interferências no fluxo energético ou no transporte de massa da circulação regional, criando 

subsistemas de circulação secundária. São consideradas características fisiográficas 

responsáveis pela modificação da circulação regional, o relevo, que influencia o fluxo da 

circulação de superfície e também gera condições para a condensação, provocando, por 

exemplo, as chuvas orográficas. O relevo também exerce importante papel na distribuição da 

radiação liquida, na retenção do vapor de água e armazenamento de calor sensível. 

A ação antrópica na “criação” de climas locais considera-se a partir da capacidade 

que tem a sociedade em alterar a cobertura do solo, substituindo a vegetação natural por 

atividades agrícolas e por edificações bem como alterações na composição da atmosfera, 

introduzindo gases e matérias particulados contribuindo na retenção de umidade e calor 
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sensível na atmosfera, sendo assim, o clima local está intimamente ligado ao estudo do clima 

urbano. 

Considerando o SCU, Monteiro (1976) define níveis taxonômicos da organização 

geográfica do clima, a fim de criar uma associação ao nível de organização das unidades 

espaciais. Assim, através do quadro apresentado (Quadro 01) pode-se estabelecer uma relação 

na definição dos espaços climáticos em suas diferentes escalas e o poder de criação/alteração 

do homem nos espaços climáticos.  

 

Ordens 
de 

grandeza 
(Cailleux 

& 
Tricart) 

 
Unidades 

de 
superfície 

 
Escalas 

Cartográficas 
de 

Tratamento 

 
Espaços 

climáticos 

 
Espaços 
urbanos 

Estratégias de abordagem 
 

Meios de 
observação 

 
Fatores de 

organização 

 
Técnicas de 

análise 

 
 

II 

 
(Milhões de 

Km) 

 
1: 45.000.000 
1: 10.000.000 

 
 

Zonal 

 
- 

 
Satélites 

Nefanálises  

Latitude / 
Centros de ação 

atmosférica 

Caracterização 
geral 

comparativa 

 
 

II 

 
(Milhões de 

Km) 

 
1: 5.000.000 
1: 2.000.000 

 
Regional 

 
- 

 
Cartas sinóticas 

Sondagens 
aerológicas 

Sistemas 
meteorológicos 

(circulação 
secundária) 

 
Redes 

Transectos 

 
 

IV 

 
(Centenas 
de Km) 

 
1: 1. 000.000 
1: 500.000 

 
Sub-

regional 
(fácies) 

Megalópole 
Grande área 

metropolitana 

Rede 
meteorológica 
de superfície 

 
Fatores 

geográficos 

 
Mapeamento 
Sistemático 

 
 

V 

 
(Dezenas 
de Km) 

 
1:250.000 
1:100.000 

 
 

Local 

Área 
metropolitana 

Metrópole 

Posto 
meteorológico / 

rede 
complementar 

Integração 
geológica  

Ação antrópica  

 
Análise 
Espacial 

 
 

VI 

 
(centenas 
de metros) 

 
1:50.000 
1:25.000 

 
 

Mesoclima 

Cidade grande, 
bairro ou 

subúrbio de 
metrópole 

 
Registros 
móveis / 

Episódios 

 
 

Urbanismo 

 
 
 
 
 
 
 

Especiais 

 
- 

 

 
(Dezenas 

de metros) 

 
1:10.000 
1:5.000 

 
 
 

Topoclima 

Pequena cidade/ 
fácies de 

bairro/subúrbio 
de cidade 

 
 

(Detalhe) 

 
 

Arquitetura 

 
- 

 
 

metros 

 
 

1:2.000 

 
 

Microclima 

Grande 
edificação/ 

habitação/ setor 
de habitação 

 
Bateria de 

instrumentos 
Especiais 

 
 

Habitação 

 
Quadro 01 – Categorias taxonômicas da organização geográfica do clima e suas articulações 

com o “Clima Urbano” com destaque para categoria em estudo. 
Fonte: Monteiro (1976). 

 

A extensão horizontal do fenômeno mesoclimático, situa-se entre 15 e 150 Km e 

vertical entre 1200 e 2000 metros de altura, com permanência dos estados atmosféricos entre 

12 horas e uma semana. Para análise nessa escala, consideram-se os registros da rede de 

observação meteorológica básica, redes de estações termopluviométricas, ou postos 

pluviométricos e a análise rítmica dos diferentes estados de tempo. 
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É nesta escala que se concentra a pesquisa proposta nesse trabalho, num espaço 

urbano de cidade média, sendo possível utilizar os registros de dados da estação 

meteorológica mais próxima (cerca de 15 km, que será exposto no capítulo metodológico 

desta pesquisa), e utilizar da metodologia de instalação de postos pluviométricos na área 

urbana. Além disso, os registros de episódios para o estudo são, como exposto no quadro, 

fundamentais para esta escala de análise assim como a compreensão das derivações urbanas 

sobre o clima. 

Na escala topoclimática, o topoclima é uma derivação do clima local em função da 

rugosidade do terreno que durante o período diurno recebe de forma diferenciada a energia 

solar em função das diversas faces de exposição à radiação solar.  

A extensão horizontal dos topoclimas estão associados à forma do relevo ou ao 

tamanho da vertente, bem como ao uso da terra no caso de ambientes urbanos, podendo variar 

entre 0,5 e 5 quilômetros e interferir na estrutura vertical da atmosfera em até 50 a 100 metros 

de altura. Consideram-se como dados para o estudo dos topoclimas aqueles gerados em 

estações não convencionais, fixas ou moveis, objetivando a elaboração de transectos ou 

instalação de equipamentos formando uma rede no espaço urbano. 

 As observações nessa escala de análise devem restringir-se a episódios e as estações 

devem ser de preferência automáticas ou de leitura momentânea com registros horários (ou no 

máximo diários) considerando sempre o balanço de energia, à transferência de umidade numa 

perspectiva da variação do tempo diurno e noturno.  

Por fim, o microclima é definido através da magnitude das trocas gasosas e de 

energia entre as feições ou estruturas particularizadas que estão dispostas na superfície da 

Terra e o ar envolvente. O microclima é o nível escalar mais próximo dos indivíduos. 

Nesse escala de análise considera-se como fator de contribuição a existência de um 

microclima a microrugosidade, a cor e a textura das superfícies, as edificações e a vegetação 

que promovem a diferenciação nas trocas energéticas e gasosas modificam o ar.  

Há controvérsias quanto a definição dos limites de extensão a ser considerado nos 

microclimas. Alguns autores consideram extensão horizontal dos microclimas em 100 metros, 

outros entre 0,1 a 1000 metros. Entretanto, a definição de limites nessa escala parece não ser 

adequado sendo de fundamental importância a natureza da superfície no balanço de energia. 

Na análise microclimática são necessários os registros obtidos através de aparelhos 

de alta sensibilidade e precisão, em intervalo de tempo medido em minutos, ou mesmo 
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segundos. As dimensões do espaço urbano consideradas para a escala microclimática são as 

grandes edificações, habitação ou setor de habitação.  

 

2.3 Circulação Atmosférica  

 

A atmosfera está em constante movimento, sendo este movimento originado pela 

soma de dois componentes. Um dos componentes é o movimento dos ventos em relação à 

superfície da Terra, o outro movimento ocorre em conjunto com a Terra à medida que gira em 

torno do próprio eixo. Assim, há duas dimensões para o movimento da atmosfera em relação à 

superfície terrestre, uma dimensão horizontal e outra vertical, sendo que ambos os 

movimentos ocorrem em diferentes escalas espaciais e de tempo (AYOADE, 2003). 

O movimento atmosférico horizontal ou vertical tem por causa básica e fundamental 

“... o desequilíbrio na radiação liquida, na umidade e no momentum entre as baixas e as altas 

latitudes e entre a superfície da Terra e a atmosfera” (Ibid., p. 72). Pode-se ainda, considerar 

outros fatores que tem influência sobre a circulação atmosférica, como a topografia e as 

correntes oceânicas. 

Ayoade (op. cit.) ainda apresenta uma tabela contendo as três principais escalas dos 

sistemas de movimentos meteorológicos e afirma que uma classificação similar pode ser feita 

no que se refere ao movimento atmosférico ou da circulação. Deste modo, têm-se as 

circulações atmosféricas primárias, secundárias e terciárias (que fazem jus à classificação 

escalar de Ribeiro (1993) e do SCU, proposto por Monteiro (1976)), obedecendo a uma 

ordem decrescente de grandeza tanto em área de ação quanto de tempo, conforme 

demonstrado na tabela 01 (Ibid.). 
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Tabela 01 - Escalas dos Sistemas de circulação Meteorológica. 
 

 
Sistema de 
Circulação 

 
Escala 

Horizontal (Km) 

 
Escala Vertical 

(km) 

 
Escala de 

Tempo (horas) 
 

 
Ondulações  
Planetárias. 

 
Perturbações 

Sinóticas. 
 

Fenômenos em 
mesoescala. 

 
Fenômenos em 

microescala. 

 
5x10³ 

 
 

5x10² a 2x10³ 
 

 
1 – 10² 

 
 

Menor que 10 �¹ 

 
10 

 
 

10 
 

 
1 – 10 

 
 

Menor que 10 � ² 

 
2x10² a 4x10² 

 
 

10 � ² 
 

 
1 – 10 

 
 

10 � ² - 10 � ¹ 

 
Fonte: Ayoade (2003). 

 

Em qualquer estudo no âmbito do clima ou de seus atributos em local determinado, é 

necessário considerar sempre as escalas climáticas superiores, uma vez que o clima e as 

condições de tempo são influenciadas diretamente pela circulação atmosférica que origina-se 

desde o âmbito global ao sub-regional chegando ao local. 

Assim, ao se estudar o clima urbano e seus elementos, considera-se desde a escala 

zonal que na presente pesquisa envolve a circulação atmosférica na América do Sul, a escala 

regional compreendida pala circulação na região norte, a sub-regional que envolve a 

circulação sobre a Amazônia Oriental e a local, com as características climáticas associadas à 

circulação atmosférica sobre a região nordeste do estado do Pará. 

 

2.3.1 Circulação Atmosférica na América do Sul. 

 

Para entendimento da dinâmica atmosférica que atua sobre determinada área de 

estudo, é imprescindível que se reconheça a dinâmica atuante sobre a região na qual se 

localiza esta área em escala zonal. Essa necessidade inicial na abordagem é evidenciada em 

Vianello; Alves (1991, p. 424), segundo os quais “... qualquer tentativa de entendimento da 

dinâmica atmosférica, sobre uma área deve iniciar-se com uma visão mais global, na qual a 

localidade de interesse esteja inserida”. 
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Diante disso, é essencial o entendimento dos mecanismos da circulação atmosférica 

atuante sobre a América do Sul, para que então se possa compreender a dinâmica do clima 

que se apresenta de forma diferenciada por toda a região. 

Atuam sobre o continente Sul-americano um total de sete centros de ação (Figura 03) 

responsáveis por definir e controlar a movimentação das massas de ar e correntes perturbadas. 

Os Anticiclones Tropical do Pacífico e Tropical do Atlântico, o Anticiclone Migratório Polar, 

Anticiclone do Atlântico Norte, Baixa do Chaco, Baixa do Mar de Weddell e a Altas 

Tropicais Continentais (SAYDELLES, 2005). 

 

 
 

Figura 03 - Localização dos principais centros de ação que atuam na América do Sul. 
 

Fonte: Nimer (1977). 

 

O Anticiclone Tropical do Pacífico (ATP) e o Anticiclone Tropical do Atlântico 

(ATA) estão inseridos na zona de altas pressões subtropicais do Hemisfério Sul. São centros 

de ação de origem dinâmica, com variação de pressão e latitude em decorrência das mudanças 

térmicas sazonais (NIMER, 1989). Esses dois Anticiclones são de grande importância na 
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composição climática do continente Sul-americano, sendo responsáveis pela formação das 

principais massas de ar tropicais marítimas. 

O Anticiclone Migratório Polar (AMP), diferente dos anteriores possui grande 

deslocamento e participação na formação dos tipos de tempo. Originado na superfície das 

banquisas de gelo da Antártida, e devido à subsidência do ar frio e forte inversão da 

temperatura, é composto por um ar seco, frio e é estável. O AMP é atraído em direção às 

latitudes tropicais devido ao gradiente térmico, e à medida que avança pelo continente, 

absorve calor e umidade, torando-se instável nas médias latitudes após o desaparecimento da 

inversão térmica (Ibid.). 

O AMP é responsável pela penetração da Massa de Ar Polar Atlântica (MPA) na 

América do Sul que avança até o Norte do Brasil em período invernoso, como observado na 

figura 04. 

 

 

Figura 04 - Posição da Frente Polar durante o verão e o inverno na América do Sul. 
 

Fonte: Monteiro (1963). 
 

O Anticiclone Tropical Atlântico Norte ou Anticiclone dos Açores (ATAN), 

juntamente com o ATA é responsável pela formação dos ventos alísios que atingem a costa 

norte da América do Sul a partir das direções nordeste e sudeste respectivamente.  Seu 

deslocamento latitudinal sazonal é um dos grandes responsáveis pela oscilação da Zona de 
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Convergência Intertropical (ZCIT) entre os hemisférios norte e sul. A atuação deste 

Anticiclone influencia na formação do Anticiclone Tropical Continental (ATC), a partir da 

penetração dos alísios sobre o continente sul-americano, provocados pela ruptura da ZCIT 

sobre o continente, e o ATC chega a atingir o norte do Tocantins e Mato Grosso (FONZAR, 

2005). 

Outro sistema de contribuição é a Baixa do Chaco, sistema de baixa pressão 

atmosférico localizado no centro do continente que exerce atração dos sistemas intertropicais 

em direção ao sul. A Baixa do Mar de Weddell é formada por fatores termodinâmicos ligados 

à circulação geral da atmosfera nas baixas latitudes próxima a Antártica (op. cit.). está 

indiretamente ligada à formação do AMP (SARTORI, 2003). 

As Altas Tropicais Continentais (ATC) são células de alta pressão continental 

resultante dos desdobramentos dos Anticiclones Tropicais do Atlântico e do Pacífico, e se 

formam principalmente durante o verão sobre o continente nos locais em que a ZCIT possui 

descontinuidade, conforme pode ser visualizado na Figura 05. 

 
 

 
 

Figura 05 - Altas Tropicais Continentais (Carta Sinótica do dia 09/01/1984 - verão). 
 

Fonte: FONZAR (2005, p.27). 
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De acordo com a Figura 05, entre o sul do Pará, nordeste de Mato Grosso e norte do 

Tocantins forma-se o Anticiclone Tropical Atlântico Continental (ATAC), representado pelo 

número romano V, e este, por sua vez, pode desdobrar-se em dois subsistemas, um atuante 

sobre o nordeste brasileiro e outro na região norte. Na Amazônia Ocidental, entre o Peru, 

Colômbia, Acre e Amazonas, pode formar-se o Anticiclone Tropical Pacífico Continental 

(ATPC), célula resultante do desdobramento do Anticiclone Tropical Pacífico, representado 

pelo número romano XII, na Figura 05 (FONZAR, 2005). 

Nesse sentido, durante o verão na Amazônia Oriental, a estabilidade do tempo, que é 

condicionada pelos anticiclones, está associada a presença da Massa de Ar Equatorial 

Atlântica (MEA) enquanto a Instabilidade no tempo meteorológico é resultante da ação Massa 

de Ar Equatorial Continental (MEC), que provoca as Instabilidades Tropicais de Oeste 

(IT),das correntes Perturbadas de Norte da ZCIT e das Instabilidades Tropicais de Norte (IT), 

também chamadas de Linhas de Instabilidade (LI) devido ao formato alinhado que a 

nebulosidade adquire ao longo da costa norte. 

 

2.3.2 Circulação Atmosférica na Amazônia e no Nordeste do Pará. 

 

A área denominada de Região Norte compreende a quase totalidade da Amazônia 

brasileira, composta pela maior floresta quente e úmida do globo, e ocupa quase metade do 

território brasileiro. Soma-se a essa realidade, dentre os elementos físicos que compõem o 

quadro amazônico, o clima [ainda] é um dos menos conhecidos e estudados no Brasil 

(NIMER, 1989). 

Segundo Nimer (op. cit.) os sistemas de circulação atmosférica que diretamente 

exercem papel importante na variação da composição climática na Amazônia, e, portanto, na 

região norte do Brasil encontra-se no setor oriental com os ventos que sopram de E a NE da 

Massa de Ar Equatorial Atlântica (MEA) e Massa de Ar Tropical Atlântica (MTA) que 

promovem a ocorrência de tempo estável em decorrência de possuírem subsidência superior e 

inversão de temperatura. 

Na porção ocidental ocorre a predominância da MEC que tem sua formação 

originada pela convecção termodinâmica dos ventos de NE do ATAN e da ZCIT. A MEC por 

apresentar forte umidade e ausência de subsidência superior traz instabilidade e chuvas 

abundantes. 
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Outro sistema a ser considerado na circulação geral é um Anticiclone que ocorre na 

alta troposfera sobre a América do Sul durante o verão, denominado Alta da Bolívia (AB) por 

situar-se sobre o altiplano daquele país, associado com a forte atividade convectiva na 

Amazônia, sendo, portanto, responsável por certas condições climáticas na região. (FISCH et. 

al., 1998).  

A existência desse centro quente anticiclônico ocorre devido à convergência, em 

baixos níveis, da umidade que vem de NE e E. Essa convergência provoca a convecção, 

condensação e liberação de calor latente na alta troposfera. Entretanto, essa atividade possui 

ciclo anual de deslocamento na Amazônia durante os meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro 

(verão) para a América Central (Ibid.). Fisch et. al. (id.) observou ainda que durante o 

inverno, há uma desintensificação da AB, e seu completo desaparecimento. A localização 

geográfica da AB possui variação intrassazonal e interanual, associado com a convecção na 

Amazônia. 

Santos (1986) identificou em seus estudos que, durante anos menos chuvosos na 

região o centro da ação da AB era menos intenso. Carvalho (1989) confirma algo semelhante 

ao afirmar a atividade convectiva e a precipitação diminuiu na Amazônia quando houve 

desintensificação da AB. 

O fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) é outro sistema de grande escala que 

exerce papel importante na distribuição da precipitação pluviométrica sobre a região. Segundo 

Monteiro (1999) o fenômeno de geração e desaparecimento do El Niño é uma manifestação 

ou consequência direta na emissão da radiação solar e, sobretudo, pela recepção pelo planeta 

Terra das flutuações de nossa fonte primária de energia, o sol. 

O aparecimento do ENOS é originado a partir do aquecimento das águas do oceano 

Pacífico Equatorial. Caracteriza-se pelo aquecimento ou resfriamento (daí o termo oposto La 

Niña) anômalo das águas equatoriais do oceano Pacífico Leste, próximo à costa Sul-

americana. Fenômenos de grande escala, influenciam nas anomalias atmosféricas por todo o 

globo, com maiores impactos presentes na temperatura e precipitação (COSTA; SILVA, 

2010). 

As águas equatoriais no Pacífico leste próximas à costa oeste da América do Sul em 

condições normais são mais frias, e mais quentes no setor oeste junto à costa australiana, 

devido às correntes marítimas que compõem o quadro oceânico desta parte do globo. Os 

ventos alísios que sopram de leste para oeste favorecem a ressurgência de águas mais frias da 

corrente de Humboldt próximo à costa oeste da América do Sul. Quando há ocorrência de El 
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Niño os ventos alísios são enfraquecidos, elevando deste modo a temperatura da superfície do 

mar (TSM) no Pacífico equatorial leste, diminuindo as águas mais frias na costa oeste da 

América do Sul provenientes da ressurgência (Ibid.). 

Quando ocorre La Niña as características são opostas ao El Niño, pois ocorre o 

esfriamento anormal das águas superficiais do oceano Pacífico tropical. A localização da 

região de ocorrência desses fenômenos pode ser observada na Figura 06. 

 

 

Figura 06 - Regiões de El Niño. 
 

Fonte: Adaptado de Costa; Silva (2010). 
 

Em função do aquecimento e resfriamento das águas superficiais do referido oceano, 

modificam-se os padrões de circulação zonal na região amazônica, e durante a ocorrência de 

fase El Niño, ocorre um decréscimo nas chuvas e o efeito inverso na fase de La Niña, 

provocando chuvas abundantes no norte e leste da região (COSTA; SILVA, 2010). 

Outro sistema característico da região, porém com área de atuação mais localizada 

nos litorais tropicais e equatoriais, e em torno dos rios que possuem largura considerável, 

como em Santarém e Belém, é a presença da Brisa Fluvial como mostra a Figura 07.  
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Figura 07 - Representação da Brisa Fluvial (a) e Brisa Terrestre (b). 
 

Fonte: Adaptado de Ferreira; Mello (2005). 
 

Esse mecanismo físico atua a partir da diferença térmica, e consequentemente 

barométrica, existente entre a água e a terra, onde o ar move-se do rio para o continente 

durante o dia e em sentido inverso durante a noite (FISCH et al., op. cit.). Os trabalhos de 

Oliveira; Fitzjarrald (1993) comprovam a existência da circulação da brisa em baixos níveis, 

sendo seu movimento no sentido floresta-rio durante a noite e inicio da manhã, e no sentido 

contrário durante a tarde e inicio da noite, mas como anteriormente comentado, em rios que 

possuem largura considerável, como o Rio Amazonas em Santarém/PA e o Rio Guamá e 

Guajará em Belém/PA, conforme demonstrou a pesquisa dos autores. 

Além desses sistemas de circulação de alta pressão também há a presença das 

correntes perturbadas (sistemas atmosféricos de baixa pressão) que apresentam participação 

na Região Norte (Figura 08). 
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Figura 08 - Correntes Perturbadas na Região Norte. 
Fonte: Nimer, 1989. 

 

Segundo Nimer (1989), as correntes perturbadas são zonas depressionárias que 

existem entre pelo menos duas massas de ar ou dois centros de alta pressão, constituindo-se 

em descontinuidade para onde convergem os ventos das altas pressões, tornando o tempo 

instável e chuvoso, são sistemas atmosféricos muito móveis. 

As Instabilidades de W e de N que ocorrem na Amazônia são frequentemente as 

responsáveis pela precipitação na Amazônia Central durante a estação seca e pela formação 

de chuva no litoral do Pará e Amapá, respectivamente (FISCH et. al., 1998). 

Estas IT são grandes conglomerados de nuvens do tipo cumulonimbus que formam-

se devido à grande convecção térmica diária, e podem prolongar-se por centenas de 

quilômetros no interior do continente (IT) e ao longo da costa do litoral amazônico (LI) 

provenientes da ZCIT. São sistemas que por suas dimensões são observadas com certa 

facilidade nas imagens de satélites (Ibid.). 
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No que se refere às IT de W, esse sistema atmosférico pode atingir o extremo oeste 

da Amazônia, com velocidades que podem variar entre 12 e 15 m/s, e deslocando-se 

aproximadamente 13º de longitude por dia. A média de comprimento e largura das IT é de 

1.500km e 170 km, respectivamente, com maior frequência de ação entre abril e agosto. No 

entanto, são sistemas complexos com interação entre escalas, que vão desde larga-escala, 

mesoescala e microescala, sendo a IT de microescala provocadas pela circulação entre nuvens 

e a interação com o ambiente imediato, que pode ser o urbano (COHEN et. al., 1989). 

Ainda, estudos de Cohen et. al. (Id.) apontaram que as IT contribuem com quase 

metade das chuvas que caem no leste do Pará durante o período chuvoso. A formação dessas 

linhas ocorre ao sul da ZCIT, já sobre o continente. Molion; Carvalho (1987), em um estudo 

pioneiro sobre esses sistemas na Amazônia, apontaram que durante a noite, devido a 

diminuição da diferença térmica entre oceano e continente as IT desaparecem e voltam a 

surgir na manha seguinte com o aquecimento da superfície exercendo influência na 

distribuição de chuvas na Amazônia. 

Outro sistema grande atuação na Amazônia é a ZCIT, originada a partir da 

convergência dos ventos alísios de sudeste do ATA e dos ventos alísios de nordeste do 

ATAN. Segundo Xavier (2000), é uma faixa de nuvens que se forma pela convergência dos 

referidos ventos Alísios de SE e NE), ao longo do equador térmico que durante “... os meses 

do ano flutua de um lado e de outro da linha do Equador. No Atlântico, a CIT incursiona bem 

mais ao norte do Equador, entre junho e dezembro, do que ao sul dessa linha, entre janeiro e 

maio”. Sua posição mais ao norte situa-se aproximadamente 14º N e mais ao sul entre 2º e 4º 

S. 

Segundo Ferreira; Mello (2005), “... a ZCIT é o fator mais importante na 

determinação de quão abundante ou deficiente serão as chuvas no setor Norte do Nordeste do 

Brasil”. Normalmente, este sistema atmosférico migra sazonalmente de sua posição mais ao 

norte, aproximadamente 14º N em agosto-outubro para posições mais ao sul, 

aproximadamente 2º a 4º S. Considera-se que essa movimentação da ZCIT está relacionada 

aos padrões da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) sobre essa bacia do oceano 

Atlântico Tropical e ao zênite solar, durante o movimento migratório aparente do Sol entre os 

trópicos de Câncer (Hemisfério Norte) e Capricórnio (Hemisfério Sul). 

Convergência dos ventos que formam  a ZCIT é evidente mais sobre os oceanos do 

que sobre os continentes, pois se configura pelo gradiente de umidade, maior sobre as 



53 
 

 
 

superfícies líquidas aquecidas do Equador. Assim, o termo ZCIT serve descrever o limite 

hígrico no continente e no oceano (Ibid.). 

As características intrínsecas da ZCIT apresentam variações em cada região, pois 

depende da distribuição dos oceanos e continentes, suas rugosidades e propriedades. Embora 

a região amazônica encontre-se próxima ao Equador, a parte sul da região entre o Mato 

Grosso, Rondônia, Acre e parte do Amazonas, por algumas vezes é invadida por sistemas 

frontais provocados pelo avanço Massa Polar Atlântica (MPA) reforçada pelo extravasamento 

da Massa Polar Pacífica (MPP) sobre a Cordilheira dos Andes, provocando o fenômeno 

localmente denominado de friagem (FISCH et al., 1998). 

Apesar de não serem frequentes, as frentes frias que atingem a região em alguns 

casos chegam até a Amazônia Central e Oriental, mas nunca ao litoral norte, alterando os 

atributos do clima, ainda que por um período curto, mas sensível principalmente à população 

local que tem seus hábitos de vida alterados (FISCH et al., 1998). 

Os efeitos das invasões do ar polar sobre a região amazônica ainda tem sido pouco 

estudados. Para Fisch et al. (Id.) os eventos de friagem na região estudados entre 1992 e 1993 

tiveram frequência de 7 casos durante os meses de maio à agosto. Já o estudo de Brinkman; 

Ribeiro (1972), que é mais antigo, apontou que de 2 a 3 friagens atingem a parte central da 

região durante os meses secos, que compreende de junho a outubro, podendo levar a 

temperatura mínima a decrescer em até 12ºC, atingindo facilmente valores inferiores às 

médias climatológicas, que para a região Norte são sempre superiores a 20°C. 

Na região do município de Ji-Paraná – RO, por exemplo, as temperaturas podem 

apresentar substancial queda, atingindo de 10ºC a aproximadamente 8ºC abaixo da média 

climatológica (MARENGO et. al., 1997). Nas regiões Central e Oeste da Amazônia, no 

entanto, em áreas próximas a Manaus – AM e Marabá – PA o decréscimo da temperatura em 

estudo feito em 1994 durante duas friagens moderadas por ocasião da penetração de ar polar, 

frio e seco não foi tão grande, embora tenha ocorrido significativa redução na umidade (Ibid.).  

Considerando esses sistemas como produtores de tempo na região amazônica, é 

importante destacar que a dinâmica da atmosfera de uma região é dada por um conjunto de 

condições meteorológicas, que por fim caracterizam o clima regional. 

 Essas condições meteorológicas são determinadas pelos elementos climáticos tais 

como a temperatura, a umidade, a precipitação, o vento e a pressão atmosférica e sua 

variabilidade no tempo cronológico em consonância com os fatores geográficos (BRANCO, 

2004). 
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A compreensão da circulação atmosférica regional é indispensável para definir-se a 

sucessão habitual dos tipos de tempo ou as disritmias de seu comportamento (SARTORI, 

2003). Para Monteiro (1976), quando se estuda o clima urbano, neste caso voltado ao impacto 

meteórico, não se deve negligenciar as íntimas relações deste com o ambiente regional e a 

circulação atmosférica atuante, pois o Sistema Clima Urbano (SCU) se projeta tanto em 

escala ascendente para um numero infinito de interações em sistemas superiores, quanto em 

sistemas inferiores. 

A circulação atmosférica que exerce papel fundamental no clima da Amazônia 

Oriental é composta pela oscilação sazonal da ZCIT, pelas Instabilidades de W e N (IT) que 

formam-se no oeste e centro da região e  litorais do Amapá, Pará e Maranhão, 

respectivamente. Além da MEC, MEA, Aglomerados Convectivos e pelo avanço da Frente 

Polar (FP) sobre a região, que no entanto não chega a atingir o litoral amazônico. 

 Na faixa onde se localiza a ZCIT( Figura 09),  há a presença de grande convecção e 

instabilidade atmosférica, com formação de nuvens de grande extensão vertical – 

cumulonimbus3 . A ZCIT é responsável pela abundante precipitação que ocorre na área onde 

atua (FERREIRA, 2008). 

 

                                                 

3 Tipo de nuvem caracterizada por um grande desenvolvimento vertical. Tipicamente, surge a partir do 
desenvolvimento de cúmulos que, por ação de ventos convectivos ascendentes, ganham massa e volume e 
passam a ser cumulus congestus e, no auge de sua evolução, torna-se um cúmulo-nimbos, quando atingem mais 
de quinze quilômetros de altura. Uma de suas principais características é o formato de bigorna que forma-se em 
seu topo, resultado dos ventos da alta troposfera. Tipicamente produzem muita chuva, principalmente durante os 
meses mais quentes do ano. 
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Figura 09 – Nebulosidade associada a ZCIT ( imagem do satélite GOES-13 do dia 08/01/2013 
às 18:00 h, canal IR). 

 

Fonte: INPE (2014). 

 

A posição sazonal da ZCIT apresenta um deslocamento entre 8ºN em 

agosto/setembro e 1ºS em março/abril, latitude na qual se localiza a cidade de Bragança, 

estando precisamente na latitude 01°03'13"S e longitude 46°45'56"W. Esse deslocamento 

acompanha o movimento aparente do sol e a emissão de radiação de forma diferenciada entre 

as regiões da terra durante as estações (UVO, 1989). 

As Instabilidades de N (IT) que influenciam nas condições de tempo da região são 

grandes aglomerados de nuvens do tipo cumulonimbus que se formam somando-se os 

fenômenos da brisa marítima e a grande convecção térmica diária, e podem prolongar-se até o 

interior do continente, provocando chuvas principalmente no litoral norte (COHEN et. al., 

1989). 
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As IT de N contribui na distribuição anual da precipitação no Pará, segundo Cohen 

(1989. p.05) “... apresenta um máximo de 3000 mm próximo à costa e um mínimo de 1600 

mm na área próximo a Santarém – PA, distante 700 km da costa”. Deste modo, as IT de N são 

responsáveis pela distribuição de boa parte da média mensal da precipitação sobre a 

Amazônia, enfraquecem-se durante a noite, quando estão em estágio de desintensificação, e 

possuem mais força de atuação (maior volume e intensidade de chuva) durante o final da 

tarde, em função do balanço positivo de energia, e propagam-se da costa para o continente 

(COHEN, 1989). 

A formação dessas IT ocorre ao sul da ZCIT, sendo que são sistemas complexos com 

interação entre escalas, que vão desde larga-escala, mesoescala e microescala, sendo a IT de 

microescala provocadas pela circulação entre nuvens e a interação com o ambiente imediato 

(Ibid), que pode ser uma cidade. 

Todos esses padrões de circulação atmosféricos definidos por sistemas de baixa 

pressão são resultado da grande quantidade de radiação solar que a região equatorial recebe 

diariamente, e com pequena variação ao longo do ano. 

Na Amazônia o clima caracteriza-se por apresentar altos totais de precipitação 

pluviométrica com valores da ordem de 3.500 mm/ano no extremo noroeste da região, 

temperaturas elevadas e pouco variáveis durante todo o ano. Essa característica dada ao clima 

regional amazônico deve-se, sobretudo, de sua localização nas baixas latitudes, estando ao 

nível do Equador. Nesse sentido, pode-se dizer que o clima na Amazônia possui suas estações 

regidas por variabilidade pluviométrica, e não térmica, como ocorre no Sul do Brasil. 

Assim, a amplitude térmica diária é maior que a anual, sendo a média térmica anual 

variando entre 24º e 26º C, bem como os dias e noites tem duração pouco variável entre si ao 

longo das estações do ano. Segundo Nimer (1989, p.375) “... a oscilação térmica entre os dias 

e as noites na Região Norte do Brasil é de amplitude bem maior do que a oscilação 

estacional”. 

Com essas características climáticas, áreas como o sudeste do Pará chegam a 

registrar máximas absolutas de 40º e 42º C nos meses de setembro e outubro, período 

conhecido como verão amazônico, que é quando chove menos, sendo assim, o período no 

qual são registradas as temperaturas máximas absolutas na Amazônia.  

Em virtude da alta umidade relativa na região e intensa nebulosidade durante o verão 

e outono, período conhecido como “inverno amazônico”, por intensificar o regime de chuva, 

os meses de “inverno” não apresentam máximas diárias excessivas. Os meses de junho, julho 
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e agosto são os que apresentam temperaturas mais amenas, não apresentando, no entanto 

médias inferiores a 22ºC em uma análise anual.  

Não obstante a essas condições térmicas, na zona meridional da região, numa faixa 

que se estende do Acre até o sul do Pará, os meses com temperaturas mais amenas costuma-se 

registrar mínimas diárias inferiores a 12ºC por ocasião da penetração AMP com trajetória 

continental, fazendo a temperatura despencar a mínimas absolutas de até 0ºC. Segundo Nimer 

(1989, p.372) “nessas zonas os termômetros já desceram a 0ºC na Chapada dos Parecis”, mas 

que se localiza no Mato Grosso. 

Na medida em que o sul do Pará pode sofrer influência nas condições de tempo 

devido à penetração do AMP, com queda brusca de temperatura, registrando mínima absoluta 

de 8ºC , o mesmo não é válido para o nordeste do Estado onde a Frente Polar Atlântica (FPA) 

não atinge tão baixas latitudes.  

A floresta, por sua vez, influi na temperatura, pois absorve radiação em maior 

quantidade em relação às áreas de pastagens (Fisch et. al, 1998). Também influencia nos 

ventos ao alterarem a topografia e a rugosidade do terreno, além de contribuição na 

evapotranspiração, aumentando o volume de água na atmosfera (op. cit). 

 

2.3.3 Variabilidade da Precipitação no Nordeste do Pará. 

 

Na Amazônia Oriental os fatores de natureza dinâmica, responsáveis pelos tipos de 

tempo e que determinam as condições climáticas são as mudanças sazonais na atuação dos 

sistemas atmosféricos regionais, sobretudo na participação da ZCIT (quando localizada mais 

ao sul de sua posição média) e na intensificação das Instabilidades Tropicais. Segundo 

Molion; Carvalho (1987) os processos dinâmicos responsáveis pela precipitação na região 

podem ser de três tipos: a) convecção diurna resultante do aquecimento da superfície e 

condições de larga-escala favoráveis; b) linhas de instabilidade (LI) originadas na costa N-NE 

do litoral do Atlântico c) aglomerados convectivos de mesoescala, associados com a 

penetração de sistemas frontais na região S/SE do Brasil e interagindo com a região 

Amazônica (mas que não ocorrem no litoral). 

Se a temperatura na Amazônia apresenta certa homogeneidade estacional e 

latitudinal ao longo de toda a extensão territorial apresentando variação térmica pouco 

significativa, a precipitação pluviométrica, por outro lado, apresenta maior variação sazonal e 

territorial na região, como pode ser visualizado na Figura 10. 



58 
 

 
 

 

 

Figura 10 - Distribuição Espacial e Temporal da Precipitação na região amazônica, com destaque para o Nordeste do Pará. 
Fonte: Fisch et. al. 1998, em destaque o nordeste do Pará. 
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De acordo com a Figura 10, observa-se que a região nordeste do Pará, na qual se 

localiza a área de estudo desta pesquisa, há concentração da pluviometria entre os meses de 

janeiro a maio, o que também fica evidente nas Normais Climatológicas da estação 

meteorológica de Tracuateua/PA (pertencente à rede do Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET), distante 15 km a oeste de Bragança (Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Normal Climatológica (1961-1990) de precipitação (mm) – Tracuateua/PA. 

Fonte: INMET, 2014. 

 

A região amazônica constitui o domínio climático de maior pluviosidade do país, 

com os maiores totais pluviométricos anuais. Apresenta concentração maior no litoral do 

Amapá, foz do rio Amazonas, envolvendo a ilha de Marajó e áreas próximas a Belém, no 

nordeste do Pará, além do setor noroeste da Amazônia Ocidental com taxas pluviométricas 

que excedem 3.000 mm. Essas áreas são onde com frequência se sobrepõem as chuvas de 

oeste, provenientes da Massa Equatorial Continental e as Instabilidades Tropicais de W 

associadas, e IT de norte, com a participação da ZCIT.  

De Roraima até a porção leste do Pará os totais oscilam de 1.500 a 1.700 mm 

formando um corredor menos chuvoso onde as chuvas provenientes dos dois sistemas, MEC e 

ZCIT são menos frequentes. 

A precipitação anual na região é grande, apresentando, no entanto, variabilidade 

intrarregional. Na porção noroeste, o total de precipitação anual atinge grande volume, não 
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apresentando nessa parte da região um período de seca. Já no litoral do Pará e Amapá, a 

precipitação é também alta, porém apresenta um curto período seco (setembro a novembro). 

Assim, a amplitude pluviométrica anual, que é a diferença entre o total pluviométrico 

do mês mais chuvoso e menos chuvoso, é mais notável no sul da região, entre os estados de 

Rondônia, Amazonas e Pará, assim como no norte da Amazônia Oriental entre o Amapá e o 

Nordeste do Pará, sendo essas duas áreas, as de maior amplitude do Brasil (NIMER, 1989). 

A precipitação pluviométrica é desse modo, o elemento mais importante do clima a 

ser considerado na Amazônia. O período chuvoso na região ocorre no verão-outono 

astronômico, mas que é popularmente chamado de “inverno”,  sendo o máximo pluviométrico 

no outono, em março e abril  e o período mais seco ocorre no inverno-primavera astronômico, 

que popularmente é chamado de “verão”. Essa variabilidade influencia diretamente nas 

características e no comportamento de outros elementos do clima, especialmente a 

temperatura e umidade. 

Considerando que a distribuição da pluviometria na região apresenta variação 

sazonal, anual e territorial, estudos no seguimento da variação pluviométrica necessitam de 

instrumentos e dados que possibilitam uma análise mais criteriosa e de melhor alcance 

espacial sobre o que se pretende investigar. Assim, partido da premissa que esta pesquisa tem 

foco sobre a dinâmica atmosférica atuante sobre o nordeste do Pará e a dinâmica da 

variabilidade pluviométrica sobre essa região, é importante destacar dentro da região 

amazônica, as particularidades do regime de chuvas e sua distribuição sobre o estado, afim de 

melhor compreender os mecanismos atuantes sobre a atmosfera local, especificamente no 

nordeste do estado. 

Nesse sentido, estudos tal como o conduzido por Lopes et. al. (2013), sobre a 

climatologia da precipitação no estado do Pará, que objetivou constituir o novo banco de 

dados climatológico da precipitação no estado do Pará a partir do projeto Rede Estadual de 

Previsão Climática e Hidrometeorológica do Pará (RPCH) é um instrumento de crucial 

importância. 

Nesse estudo, foram analisados trinta e um anos de registros pluviométricos, no 

período de 1987-2007, com informações a partir de uma rede de 150 estações meteorológicas 

de superfície (EMS) pertencentes à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA-PA), Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e da Agência Nacional de Águas (ANA), distribuídas pelo território 

paraense e vizinhança, correspondente a Amazônia Oriental. 
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Os resultados obtidos com o trabalho foram comparados com outras fontes de dados 

da climatologia da precipitação correspondente ao território paraense, tal como os dados do 

Global Precipitation Climatology Project (GPCP), Climate Prediction Center Merged 

Analysis of Precipitation (CMAP) e dados Climate Prediction Center (CPC) (Ibid). 

Neste contexto, a precipitação obtida pela referida rede conseguiu mostrar vários 

aspectos regionais da distribuição pluviométrica sobre o Pará, ora não percebidos por outras 

bases, evidenciando ainda, que os maiores índices de precipitação durante o ano concentram-

se no Nordeste do Estado, com valores superiores a 2.000 mm, bem como, evidencia que 

áreas do Noroeste e Sudoeste também apontam a mesma característica chuvosa, não percebida 

pelas bases anteriores comparadas conforme a Figura 12. 
 

 

Figura 12 - Precipitação total anual no Estado do Pará (Destaque para o NE do PA). 
Fonte: Lopes et.al., 2013. 

 

Os dados obtidos pela RPCH mostraram-se mais eficientes em comparação às bases 

existentes, pois apresenta uma melhor espacialização, apresentando núcleos na região central 
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do estado, uma variação na distribuição pluviométrica na ilha de Marajó no sentido Leste-

Oeste, além de um núcleo de grande concentração no noroeste do estado, dando assim uma 

visão da distribuição no estado, sendo considerada assim a base de dados mais eficiente para 

uso nesse trabalho de pesquisa. Este estudo ainda considerou as máximas e mínimas anuais da 

normal climatológica (Figura 13, com destaque para o Nordeste do Pará). 

 

 

Figura 13 - Precipitação Máxima e Mínima (Normal Climatológica). 
Fonte: Lopes et.al., 2013. 
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A normal climatológica, no entanto, pode apresentar variações durante os meses do 

ano em decorrência da combinação de fenômenos climáticos, que apesar disso não considera 

as anomalias quando atenuadas pela média histórica. Deste modo, é importante observar a 

variabilidade sazonal das chuvas para o estado como mostra a Figura 14, com destaque para o 

nordeste do Pará. 

 

Figura 14 - Precipitação Média Sazonal segundo RPCH. 
Fonte: Lopes et.al., 2013. 
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Na precipitação sazonal para o estado do Pará evidencia-se que os meses mais 

chuvosos concentram-se no verão e outono austral, concidentemente com o período de maior 

atividade convectiva na Amazônia Oriental, conforme aqui já descritos a partir de estudos de 

Fisch, et. al. (1998). 

Para Lopes et. al. (2013) a ZCIT, nesta época favorece o aumento da ocorrência de 

aglomerados convectivos no nordeste do estado, concorrendo para a elevação dos níveis 

pluviométricos. Segundo Zhou; Lau, (1998) o máximo de precipitação no estado ocorre no 

Nordeste paraense, mais precisamente durante o trimestre MAM (outono no hemisfério Sul), 

quando a ZCIT penetra mais intensamente no continente, deslocando-se para sua posição mais 

ao Sul, fortalecida pelas circulações de Nordeste. Deste modo há uma força dinâmica que 

favorece a formação de aglomerados convectivos que originam precipitação abundante sobre 

a região.  

No inverno austral, há um deslocamento aparente do sol em direção ao hemisfério 

Norte, nesse período a ZCIT inicia sua trajetória rumo ao norte não atuando mais 

decisivamente na produção das chuvas abundantes no Pará durante os meses de 

junho/julho/agosto. Nesse período, segundo Lopes et. al. (2013, p.95), “... A porção mais ao 

Norte do Estado inicia, então, neste momento um período de transição da estação chuvosa 

(inverno Amazônico) para a menos chuvosa (verão Amazônico)”. 

Durante a primavera no Pará a precipitação máxima desloca-se para o Sul do Estado, 

área esta que passa a sofrer incursões de sistemas frontais e episódios de ZCAS. Na região 

Centro-Norte, basicamente, há ação única de forças termodinâmicas, que provocam apenas 

pancadas de chuva de curta duração e não proporcionam grandes volumes de chuva (IBID).  

Em virtude das temperaturas elevadas constantes não há alterações significativas de 

modo a determinar um domínio climático diferente do clima quente para a Amazônia. 

Entretanto, considerando a umidade, existência ou não de seca sobre diferentes porções da 

região pode-se atribuir cinco subdomínios climáticos para a Amazônia brasileira, sendo: clima 

super-úmido sem seca; super-úmido com subseca; úmido com 1 a 2 meses secos, úmido com 

3 meses secos e semiúmido com 4 a 5 meses secos. 
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2.4 O conceito de Inundação. 

 

As inundações, assim como as enchentes e eventos naturais são mais antigas que a 

própria existência humana na Terra. Desde o passado o homem procurou fixar-se em locais 

que favorecessem o acesso aos recursos de que necessitava, instalando-se próximo aos 

sistemas fluviais, tanto pela utilização da água para consumo e produção de alimentos, como, 

mais tarde, pela possibilidade de uso do rio como via de deslocamento (SANDER et. al., 

2012).  

Considerada uma das mais variadas consequências provocadas a partir dos sistemas 

naturais sobre a superfície terrestre, pode-se afirmar que as inundações, são uma das que 

maiores alterações provocam no espaço geográfico e afetam a população, sobretudo quando 

ocorrem em áreas urbanas.  

As ocorrências de inundações urbanas estão associadas não somente as alterações 

provocadas pelo homem no ambiente, mas também aos movimentos atmosféricos que tem 

seus reflexos mais acentuados nas áreas urbanas (WOLLMANN, 2008).  

Na Amazônia, grande parte das cidades está localizada as margens de rios, mantendo 

forte relação de convivência e dependência com a rede hidrográfica, estando assim sujeitas a 

enfrentar eventos extremos que provocam alterações repentinas ou graduais na sua dinâmica.  

Somando-se a esse contexto, a lógica da urbanização excludente que se desenvolve no país, 

onde atualmente de cada dez brasileiros oito residem em áreas urbanas (IBGE, 2013), faz com 

que sejam ocupadas áreas próximas aos cursos d’água, consideradas de risco, sobretudo, 

relacionado às inundações.  

Problemas dessa ordem não estão restritos aos grandes centros urbanos, o problema 

da inadequada ocupação do solo é comum hoje nas cidades médias e atinge também cidades 

pequenas. Isso evidencia que as cidades brasileiras não tem conseguido conciliar o 

crescimento da população e com a ocupação adequada do solo, somando-se a isso a ocupação 

de áreas de risco, em especial pelas populações de baixa renda. 

O que se observa, principalmente em cidades com crescimento acelerado e 

desordenado, é o aumento da frequência e magnitude das inundações, mesmo que o regime 

pluvial permaneça inalterado (SAYAGO; GUIDO, 1990). A ação antrópica, advinda com a 

urbanização provoca modificações no comportamento natural do escoamento superficial e 

subterrâneo em grande parte de modo irreversível. 
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Nesse sentido, é importante os estudos que buscam entender as causas e também as 

consequências das inundações que ocorrem em áreas urbanas, principalmente quando a 

antropização do espaço provoca alterações na dinâmica natural do escoamento superficial, da 

infiltração, da manutenção da áreas de preservação permanentes, dentre outros.  

Considerando a importância do fenômeno e a repercussão no espaço, é importante 

inicialmente definir conceitualmente o termo inundação.  

Considerando que a definição conceitual se expressa em diferentes linhas de pesquisa 

da seara Geográfica, e encontram-se diferentes definições, tal qual de termos e aplicações, 

como inundações, cheias e enchentes, em estudo feito por Wollmann (2008) Wollmann; 

Sartori (2009b) definiu-se entretanto que, qualquer que seja dos termos empregados é sempre 

o regime fluvial o responsável pelo controle da subida e descida das águas do rio.  

Essa afirmação é corroborada a partir da citação de Christofoletti (1974, p. 53), ao 

afirmar que “... a variação do nível das águas fluviais no decorrer do ano corresponde ao 

regime fluvial, e o volume de água, medido em metros cúbicos por segundo, é o débito, 

vazão, ou módulo fluvial”. 

Para Guerra; Guerra (2008) a inundação corresponde às águas que ocupam as áreas 

marginais do rio logo após a ocorrência das enchentes, sendo esta explicitação corroborada na 

definição conceitual atribuída por Sander et. al. (2012). Ao definir conceitualmente o termo, 

Sander et. al. (2012, p. 42) conclui que a inundação equivale: 

 

 “...ao processo de extravasamento das águas do canal de drenagem para as 
áreas marginais ( planície de inundação, várzea ou leito maior do rio) quando 
a enchente atinge cota acima do nível máximo da calha principal do rio” 

 

Esse conceito é um dos mais adequados para este estudo, pois deixa claro que a 

inundação ocorre com a ocupação do leito maior pelas águas que extravasam o nível do canal 

principal de um rio após a ocorrência da enchente. 

Nessa perspectiva a inundação é resultado das fortes precipitações pluviométricas em 

função das disritmias atmosféricas em interação com fatores geográficos, que afetam as 

atividades humanas, mas não sendo condicionada excepcionalmente pela intervenção humana, 

estando conectada com a geomorfologia fluvial. 

Assim, mais uma vez, pode-se considerar como inundação o processo de subida do 

nível das águas com extravasamento para as áreas marginais em decorrência, por exemplo, de 

um grande fluxo de energia sendo lançado numa bacia hidrográfica, excedendo a capacidade 

de fluxo do canal de um rio, ocorrendo assim o transbordamento para os leitos marginais.  
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Considerando uma perspectiva de explicação para as inundações partindo do ponto 

de vista climático, Monteiro (1976, p. 136) coloca que qualquer impacto de precipitação 

extrema provoca drásticas consequências, pois “... são episódios ou eventos restritos no tempo 

que estão presos ao modo de transmissão da energia, ou seja, ao ritmo de sucessão dos estados 

atmosféricos”.  

Assim, os impactos meteóricos resultariam em alagamentos e inundações, 

provocando grandes transtornos, sobretudo para o fluxo de veículos. Quanto a esse aspecto, 

Tucci (2003a) destaca que os problemas que resultam das inundações dependem do grau de 

ocupação da várzea pela população e também da frequência com a qual ocorrem as 

inundações.  

Tucci (2003b) destaca ainda, as razões que levam a ocupação do leito maior dos rios. 

Segundo o autor, os planos diretores da grande maioria das cidades na América do Sul não 

restringem loteamentos nas áreas de risco de inundação, favorecendo o surgimento de áreas 

inadequadas à moradia, além da invasão de áreas ribeirinhas pela população de baixa renda. 

Isso tudo acarreta prejuízos de perdas materiais e humanas. 

Assim, o autor destaca ainda que, para se entender as condições para a ocorrência das 

inundações, é preciso observar diversas questões, como as características das áreas de 

capitação, a dinâmica pluviométrica da área, estruturas de escoamento, assim com as 

características geomorfológicas, forma da bacia, pedologia, geologia, uso do solo, entre 

outros. 

Nesse sentido, cabe destacar que nem todo acumulo de água em áreas urbanas com 

prejuízos a cidade advém de inundações. Os alagamentos são outra forma de resposta das 

condições do sítio urbano as características climáticas locais. 

Assim, os alagamentos são mais comuns em áreas urbanas devido a maior 

impermeabilidade do solo e deficiência de escoamento de águas pluviais pelo sistema de 

drenagem urbana, geralmente obstruídos por resíduos advindos das inúmeras atividades 

comuns à cidades.  

Para Sander et. al. (2012, p.42), pode-se definir os alagamentos como sendo “... o 

acúmulo momentâneo de águas em uma dada área decorrente de deficiência do sistema de 

drenagem, muito comuns em áreas urbanas bastante impermeabilizadas”. 

É importante destacar que nem toda precipitação com grande volume pode acarretar 

em impactos no ambiente urbano. Isso por que é preciso entender a sucessão dos diferentes 

estados atmosféricos, e, a partir daí, pode concluir porque uma chuva de quantidade menor 
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repercutiu negativamente de forma mais intensa que outra relativamente de maior quantidade. 

É importante nesse sentido, avaliar a qualidade da chuva. 

Para Conti (1998, p. 34), no entanto, “... as chuvas tornam-se particularmente 

catastróficas quando se precipitam em grande quantidade e num lapso de tempo muito curto. 

São as chamadas chuvas torrenciais”. Ainda segundo este mesmo autor, “... as chuvas podem 

começar a ser consideradas intensas a partir de 30mm/h e críticas quando ultrapassam 

50mm/h”. 

Grandes quantidades de chuva não são problema em ambientes naturais, pois os 

mesmos são fruto dessa descarga energética da atmosfera. Os problemas ocorrem em áreas 

densas e erroneamente ocupadas pelo homem, como as cidades, por exemplo, que ao se 

localizarem sobre áreas de grande impacto meteórico, e se as mesmas não tiverem sido 

planejadas para receber esse grande excedente pluviométrico, problemas como alagamentos e 

inundações resultarão em perdas econômicas, e que dependendo do clima de dada região, 

tornam-se comuns. 
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3. MATERIAIS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS. 

 

As etapas definidas para a execução deste trabalho tem por base o Sistema Clima 

Urbano (SCU) proposto por Monteiro (1976), dando ênfase ao terceiro canal de percepção do 

Clima Urbano, denominado de Impacto Meteórico.  

O desenvolvimento deste trabalho partiu das etapas previamente definidas, das quais 

a primeira etapa consistiu da definição da temática a ser investigada com consequente 

elaboração dos objetivos e a justificativa para a escolha do tema e área de estudo. Em seguida, 

elaborou-se pesquisa bibliográfica para construção da fundamentação teórica que aborda 

inicialmente a urbanização e suas implicações sobre o meio ambiente.  

Em seguida, passou-se à discussão em torno da proposta do Sistema Clima Urbano 

(SCU) de Monteiro (1976). No SCU, deu-se ênfase ao terceiro canal de percepção do clima 

urbano, o canal do impacto meteórico. Em continuidade, analisou-se a dinâmica atmosférica 

regional da Amazônia, e as características do clima na área de estudo, e, posteriormente 

revisou-se o conceito de inundação, finalizando com a análise e discussão dos resultados. 

A área de estudo dessa pesquisa compreende a área urbana do município de 

Bragança, composta por 12 bairros, localizada a 210 km da capital do estado, Belém. 

Para o reconhecimento cartográfico e das características geoambientais e geourbanas 

do sitio urbano de Bragança/PA, onde se situa a área de estudo foi utilizado material 

cartográfico composto pela Carta Topográfica de Bragança, elaborada pelo IBGE (1979) na 

escala 1:50.000, de onde derivou-se os mapas de bairros e da hipsometria. Para 

reconhecimento da composição da geologia e geomorfologia local foi utilizado mapa 

da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2008) que abrange informações que 

envolvem tanto a área urbana quanto seu entorno, bem como do território municipal. 

Outra etapa do trabalho consistiu na pesquisa em jornais e veículos de notícias locais 

referentes informações de ocorrência de eventos de precipitação extrema que ocorreram 

durante o período de (2004-2013, totalizando 10 anos) e provocaram inundações no Igarapé 

Cereja, resultando em repercussões na cidade. Esse recorte justifica-se por ser o período em 

que há registros de danos ocorridos na área urbana e onde observou-se maior frequência de 

ocorrência de inundações e alagamentos com danos.  

Com isso, buscou-se identificar as áreas que sofrem impactos, pois segundo 

Monteiro (1990a) o canal do Impacto Meteórico exige, além da análise espacial dos episódios 
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pluviais, uma análise junto à memória da cidade, seja através de revistas ou arquivos de 

jornais. 

A pesquisa de registros históricos foi feita no jornal impresso Diário do Pará, 

disponível na Biblioteca Pública da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves (FCPTN) em 

Belém/PA, na versão online no Diário Online (Dol), no noticiário local da Fundação 

Educadora de Comunicação (FEC), e na base de dados da Secretaria Nacional de Defesa Civil 

(SEDEC) de onde foram retiradas as informações referentes a eventos de precipitação 

extrema que causaram danos na área urbana, em especial envolvendo considerando as 

inundações e alagamentos. 

Nesta etapa foram identificados 07 episódios de inundação no Igarapé Cereja. 

Através do cruzamento dos 07 eventos pluviais extremos que provocaram inundação, 

encontrados nos noticiários e órgãos oficiais, com os dados meteorológicos disponíveis na 

rede de observação meteorológica oficial, foram identificados mais 25 eventos com 

características pluviométricas semelhantes ou de maior volume, totalizando 32 eventos 

durante o recorte histórico.  

No entanto, sem haver registro em noticiários que pudessem mostrar a repercussão 

de danos na área urbana desses outros 25 eventos, consideraram-se para análise apenas os 07 

episódios em que há repercussão na mídia local e órgãos oficiais. 

Para a coleta de dados meteorológicos, foi utilizada a Estação Meteorológica 

Convencional de Tracuateua/PA, localizada a 15 km de Bragança/PA, nas coordenadas 

1º07’00’’ S e 46º09’00’’ W e pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  

A escolha desta estação se deve ao fato da Estação Automática de Bragança/PA, 

também pertencente ao INMET, ter iniciado sua operação em março de 2008, portanto, não 

abrangendo de forma integral o recorte histórico da pesquisa, bem como por esta estação 

ainda não possuir uma Normal Climatológica, necessária para os estudos climáticos, devido 

ao pouco tempo em operação. 

Considerando segundo Azevedo (2001, p. 155) que “... a investigação dos impactos 

de precipitação sobre as áreas urbanas implica numa abordagem de sua distribuição com 

detalhamento espacial e temporal especifico”, considerou-se necessário uma análise da 

distribuição da precipitação pluvial no tempo e espaço da área urbana de Bragança ao longo 

do período chuvoso na região (inverno amazônico) no ano de 2014, que é um dos anos de 

execução desta pesquisa. 
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Deste modo, foi instalada uma rede de pluviômetros para a coleta de dados 

pluviométricos a ser analisado. A rede de pluviômetros justifica-se devido à escala de 

trabalho, que considera a área urbana como objeto da análise, pois as redes de instrumentos de 

medição meteorológicas oficiais existentes não são compatíveis com esta escala por ter escala 

de generalização muito grande e por isso mais compatível com a escala regional. 

Neste contexto, para montagem da rede de pluviômetros selecionaram-se 07 pontos 

distintos em diferentes bairros de Bragança. Os pluviômetros selecionados para serem 

utilizados nesta pesquisa são produzidos industrialmente em acrílico com régua milimétrica 

embutida e calibrada conforme o volume do reservatório do equipamento (Figura 15), com 

capacidade de armazenamento e medição de dados totais de 150 milímetros (mm).  

 

 

Figura 15 – Pluviômetro analógico em acrílico com capacidade de 150 mm. 

(Marca: Incoterm). 

Org; COSTA, T.O; 2014. 
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Os 07 pluviômetros foram instalados na área urbana em pontos onde houve a 

possibilidade de instalação e coleta dos dados, considerando ainda uma distribuição a fim de 

dar maior precisão sobre a distribuição da precipitação especificamente sobre a área de 

estudo, conforme mostra o mapa da Figura 16. Ressalta-se, no entanto, que a instalação de 

pluviômetros em diferentes pontos dos apresentados nesse estudo, a fim de pesquisas futuras, 

pode apresentar diferença na variabilidade pluviométrica quando da interpolação dos dados 

obtidos. 
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Figura 16 - Localização dos bairros de Bragança/PA, e os pontos de coleta (pluviômetros) na Bacia Hidrográfica do Igarapé Cereja
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As coletas foram feitas diariamente às 21h, considerando-se para efeito da análise a 

chuva calculada em milímetros acumulada em 24h, ou seja, das 21h do dia anterior, às 21h do 

dia atual, pois conforme visto na revisão teórica, os sistemas convectivos dissipam-se à noite 

e voltam a atuar durante o final da madrugada e início do dia. Ainda, é neste mesmo horário 

que finda a leitura oficial da estação meteorológica de Tracuateua, às 21h, assim, optou-se 

pelo mesmo horário para posterior necessidade de comparação. 

Para a instalação do equipamento de coleta de dados considerou-se a altura do 

pluviômetro a 1,5 m do solo, e livre de obstáculos, pois segundo Ayoade (2003), o volume de 

chuva captado em determinado local vai depender de vários fatores, tais como a altura do 

pluviômetro em relação ao solo, a velocidade do vento e a taxa de evaporação. Neste sentido, 

o pluviômetro deve estar bem protegido de obstáculos como árvores e paredes que poderão 

influenciar no volume de captação de dados, conforme as normas da Organização Mundial 

Meteorológica (WMO, 1994). 

Os pluviômetros foram instalados em bases de madeira com 1,60 m de comprimento, 

sendo que a abertura do equipamento para coleta a uma distância de 1,50 m de altura do solo e 

o excedente da base serviu para fixação. Os pluviômetros foram encaixados num suporte fixo 

na base de madeira e um encaixe direto no reservatório, o que possibilita o apoio do material e 

fácil manuseio quando da coleta e reposição do instrumento (Figura 17). 

  

 

Figura 17 – Modelo de instalação de pluviômetro na área urbana de Bragança/PA. 

Fonte: COSTA, T. O., 2014 (Registro de campo). 
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Foi selecionado para coleta o período mais chuvoso na região, considerando assim os 

meses representativos da sazonalidade regional amazônica e de ocorrência de eventos 

extremos, que ocorrem de janeiro a maio, conforme visto na revisão teórica. Por fim a coleta 

dos dados foi feita diariamente durante os meses de janeiro a maio de 2014. 

Para análise da distribuição pluviométrica na área urbana com ocorrência de eventos 

extremos no ano de 2014, foi utilizado para fins de análise o comparativo entre os dados da 

coleta em campo e da Estação Convencional Tracuateua/PA, pois mesmo havendo a Estação 

Automática Bragança/PA, com melhor cobertura da área em estudo, foi informado pelos 

técnicos do INMET que o equipamento de leitura pluviométrica desta estação apresentava 

problemas em seu funcionamento e aguardava manutenção sem data prevista para ocorrer.  

Deste modo, a Estação Convencional Tracuateua/PA por ser a mais próxima da área 

estudada e possuir uma Normal Climatológica para comparação se mostrou eficaz para o 

estudo, ainda que esta estação tenha passado por um período inoperante (1° novembro de 

2013 a 16 de janeiro de 2014).  

Com os dados coletados nos postos pluviométricos, foi possível a construção de 

cartogramas de distribuição pluviométrica na área urbana. Com auxílio do software Surfer 

8.0,  do ArcGIS 9.3 e uso da técnica de Krigagem, foi possível a elaboração dos mapas de 

distribuição total mensal da precipitação (janeiro a maio) e da distribuição espacial da chuva 

em episódios extremos que levaram à ocorrência de repercussões negativas na área urbana de 

Bragança. 

Para a identificação dos sistemas atmosféricos e elaboração do balanço de atuação 

dos sistemas, foram utilizadas as cartas sinóticas produzidas diariamente às 00h00min e às 

12h00min, pela DHN - Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, com 

apoio das imagens do satélite GOES-13 no canal colorido e visível, disponíveis no Centro de 

Previsão do Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC, do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE, com as quais pôde-se observar o comportamento sinótico dos sistemas 

diariamente. 

A partir desses passos puderam-se identificar 11 eventos extremos, identificar a 

repercussão no espaço urbano, espacializar a distribuição pluviométrica na área urbana de 

Bragança e analisar os diferentes sistemas atmosféricos atuantes durante cada evento.  

Por fim foram analisados os eventos com as características atmosféricas que lhes 

deram origem, a repercussão de danos na área de estudo, bem como a variabilidade da 
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precipitação. Essas informações, por fim, serviram de base para construção do mapa de risco a 

inundação e alagamentos para Bragança/PA com base no número de registros. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO GEOECOLÓGICA E GEOURBANA DO SÍTIO URBANO 

DE BRAGANÇA/PA. 

 

4.1 Características Geoecológicas. 

 

Situada na Mesorregião Nordeste Paraense, Microrregião Bragantina, no limite entre 

a planície litorânea amazônica e o planalto rebaixado da Amazônia, entre as Coordenadas 

Geográficas 01°01’51’’S / 46°45’22’’W e 01°04’34’’S e 46°47’04’’W (Figura 18), o 

município de Bragança com sede localizada à margem esquerda do Rio Caeté possui uma área 

de 23.337 km², dos quais 16,1 km² pertencem à área urbana do município (0,06% do 

território). Atualmente, segundo o IBGE (2014) a população estimada do município é de 

120.124 habitantes, e densidade demográfica de 54,13 hab./km². 

 

 

Figura 18 – Mapa de Localização do município de Bragança – PA. 

Fonte: IBGE (2014) / Adapt.: Costa, T. O. (2014). 
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Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, o clima de Bragança é 

classificado no tipo Am, clima equatorial úmido com precipitação média acima de 1.500 

mm/ano e altas temperaturas durante todo o ano. Segundo o IBGE (1978) O clima de 

Bragança é quente e úmido com 3 meses secos (setembro a novembro) como pode ser 

observado no mapa de climas do estado do Pará, disposto na figura 19. 

 

 

Figura 19 – Mapa de climas do Nordeste do Pará, conforme classificação do IBGE de 2010. 

Fonte: IBGE (2010) / Adapt.: Costa, T. O. (2014). 

 

A temperatura média anual na região é elevada durante o ano todo girando em torno 

de 27ºC. De outubro a dezembro, ocorrem as temperaturas mais elevadas, registrando-se 

máximas absolutas de 40ºC. De Janeiro a junho, são meses mais chuvosos e frios sendo que 

em julho, normalmente, ocorrem mínimas absolutas que podem atingir 17ºC. A pluviosidade 

atinge total de 2.501 mm/ano (dados da Estação Meteorológica Convencional de Tracuateua, 

15 km a oeste de Bragança). 

A área de estudo corresponde a área urbana do município de Bragança/PA (Figura 

20), onde apresentam-se altitudes entre 0m e 60m.  
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Do ponto de vista geológico Bragança está situada na Plataforma do Pará e 

Bragantina, onde está inserida por sua vez a bacia costeira cretácea Bragança-Viseu, 

considerada uma fossa tectônica delimitada por falhas normais NW-SE (ARANHA et. al., 

1990).  

A geologia local apresenta uma pequena diferença em comparação aos municípios de 

seu entorno, pois apresenta em sua estrutura geológica os sedimentos Terciários da Formação 

Barreiras e Quaternários Atuais e Subatuais compostos pelos Depósitos Litorâneos, além de 

rochas graníticas de idade Pré-Cambriana composto pelo Cráton São Luís.  

No local onde está inserida a área de pesquisa, ocorrem principalmente as unidades 

cenozóicas representadas pela Formação Pirabas, sedimentos do Grupo Barreiras e Pós-

Barreiras (SILVA, 2002). Os sedimentos do Grupo Barreiras, que é o de maior abrangência da 

área de estudo, assentam-se sobre a Formação Pirabas e são sobrepostos pelos sedimentos 

Pós-Barreiras.  Segundo Silva (op. cit.) os sedimentos do grupo Pós-Barreiras foram datados 

por Arai, et al. (1988,1994), que atribuíram idade Mioceno Inferior para esses depósitos.  

Ao sul da área urbana esses sedimentos são Compostos por argilitos e arenitos de 

ambiente marinho transicional à plataformal da Formação Pirabas, além de argilitos e 

conglomerados de ambiente litorâneo dominados por correntes de maré. Ao norte, reduzindo 

as cotas altimétricas até atingir o nível do mar, na planície litorânea, localizam-se os depósitos 

litorâneos compostos por areias e pelitos de ambiente transicionais costeiros, localizados nos 

ambientes de mangues, planícies e canais de maré, dunas e praias (CPRM, 2008). 

A topografia local é bastante suave, não havendo cotas altimétricas expressivas. No 

município, as cotas mais elevadas atingem pouco mais de 50 metros, estando posicionadas, 

com maior frequência, na porção sul, onde se encontra sedimentos do Grupo Barreiras 

(IDESP, 2013). 

A geomorfologia geral corresponde a duas unidades básicas, o Planalto Bragantino, 

feição local do Planalto Rebaixado da Amazônia, constituído pelas áreas tabulares da 

Formação Barreiras e áreas levemente colinosas  do cristalino. A Planície Costeira Amazônica 

(localmente chamada de Planície Bragantina), é formada por rias, mangues, dunas e praias. 

O Planalto Rebaixado da Amazônia é representado por uma superfície erosiva, 

suavemente ondulada e pouco dissecada, com altitudes baixas em torno de 30 m, onde as 

maiores cotas topográficas não ultrapassem os 60 m (COSTA, op. cit.; SENNA et al., 1991). 

É sustentada pelos sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras e do Pós-Barreiras, onde a 

cobertura vegetal é do tipo Floresta de Capoeira (SILVA Jr., 1998). 
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A segunda unidade, a Planície Costeira Amazônica, é compartimentada em três 

unidades geomorfológicas: a planície aluvial, com canal fluvial, diques marginais e planície 

de inundação; planície estuarina, com canal estuarino, subdividido em curso superior, 

segmento reto, segmento meandrante e funil estuarino; e planície costeira, com ambientes de 

pântano salino (interno e externo), planície de maré (manguezais de supramaré, intermaré e 

inframaré, planície arenosa com baixios de maré), (SOUZA FILHO, 1995). 

O principal rio da rede hidrográfica de Bragança é o Caeté, que percorre 60 km desde 

sua nascente a sudoeste, no município de Bonito, a sua foz no Oceano Atlântico, cerca de 25 

km a nordeste de Bragança. O rio apresenta trechos ora estreitos, ora largos (principalmente 

próximo a sua foz), devido à influência que recebe das marés (IDESP, op. cit). 

Grande parte do curso do rio é sinuoso, com expressivos trechos de planície de 

inundação. Os afluentes mais importantes estão na margem direita, como o Jenipaú-Açu e o 

Água Preta, enquanto que, pela margem esquerda, recebe o rio Cipó-Apara, rio Chumucuí e 

os igarapés Anauera e do Meio. Nessa margem, situa-se a cidade de Bragança, que é 

entrecortada pelo Igarapé Cereja, um dos afluentes do Rio Caeté (Ibid). 

O Igarapé Cereja juntamente com seus afluentes forma a principal bacia de drenagem 

urbana do município, envolvendo 11 de seus 12 bairros oficiais. Sua nascente fica na zona 

rural próxima a entrada da cidade, enquanto sua foz no Rio Caeté, no bairro Aldeia.  

Por localizar-se na área urbana, o Igarapé Cereja tem sofrido com a expansão urbana 

e falta de políticas públicas ambientais, com ocupação de suas margens e áreas adjacentes, 

retirada de mata ciliar, despejo de esgoto e assoreamento do leito, dificultando o escoamento 

das águas e comprometendo sua qualidade.  

Os bairros por onde passa esse Igarapé tem grande parte de sua área 

impermeabilizada pelo asfalto, construções residenciais e comerciais. A ocupação dessa área 

se deu inicialmente do perímetro próximo à foz, onde situam-se ao bairros centrais, tais como 

Aldeia, Centro e Padre Luiz, até atingir atualmente as áreas próximas as nascentes, nos bairros 

mais distantes como Alto Paraíso e Taíra onde a ocupação urbana ainda se consolida com 

novos loteamentos e conjuntos habitacionais da iniciativa pública e privada.  

Para melhor visualização da área urbana e dos bairros da cidade de Bragança/PA, 

apresenta-se a fotografia da Figura 21, que mostra parte da área urbana de Bragança (Centro e 

Aldeia), localizados às margens do Rio Caeté, e o mapa da Figura 22, que apresenta a divisão 

da área urbana por bairros.                                                                       . 
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Figura 21 – Fotografia de parte da área urbana de Bragança/PA e localização aproximada da foz do Igarapé Cereja 
 

Fonte: Autor desconhecido, 2013. 
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4.2 Características Geourbanas de Bragança/PA. 

 

Bragança é o município mais antigo do Estado do Pará, e sua história data de 08 de 

julho de 1613 quando os franceses liderados por Daniel De La Touche, Senhor de La 

Ravardière, foram os primeiros a desembarcarem na região.  É considerado o mais populoso 

de uma das regiões de colonização mais antiga do estado, a mesorregião Nordeste Paraense. 

Possui 22% da população total da região sendo esta estimada pelo IBGE (2014), em 120.124 

habitantes. 

A cidade está localizada a margem esquerda do Rio Caeté, estando a uma altitude 

média de 19 metros do nível do mar, com uma área que corresponde a 2.337 km2, recortada 

por igarapés e marcado por uma vegetação formada por manguezais e campos. Possui os 

distritos do Almoço, Caratateua, Nova Mocajuba, Treme e Tijoca. A hidrografia local 

apresenta dois rios principais, sendo eles, o rio Caeté que margeia a cidade e o rio Grande 

conhecido como Igarapé Cereja que atravessa a área urbana.  

A sede do município está dividida em 12 bairros contínuos a área central, sendo eles 

Aldeia considerado o mais antigo, Alegre, Centro, Cereja, Morro, Padre Luiz, Perpétuo 

Socorro, Riozinho, Samaumapara, Taira, Vila Nova e Vila Sinhá, além do bairro Jiquirí, 

localizado na margem oposta do rio Caeté.  

 O relevo da sede do município apresenta características variadas. Por estar na 

interface entre o Planalto Rebaixado da Amazônia e a Planície Litorânea, encontra-se tanto de 

áreas aplainadas ao norte (como nos bairros Perpétuo Socorro e Padre Luiz) e de relevo 

acidentado, como nos bairros (Riozinho e Morro). 

A cidade de Bragança, segundo Silva (2006, p.14) “... ainda guarda a tranquilidade 

de lugar do interior [...] onde os rios ainda ditam o ritmo da vida”. A história local envolve os 

objetivos da Coroa Portuguesa de ocupação militar da Amazônia, a ocupação era necessária 

aos interesses portugueses, que reagiu frente às numerosas expedições invasoras realizadas 

por franceses, ingleses e holandeses, no final do século XVI e início do XVII.  

Ao mesmo tempo em que o Rei de Portugal (Pedro II) ordenou a expansão militar 

portuguesa no espaço amazônico com o objetivo de garantir a posse do território, de outro 

lado buscava reconhecer as riquezas da região e fundar povoados que pudessem facilitar a 

exploração econômica das terras. Os rios da região, presença marcante na paisagem regional 

até hoje, formam uma rede hidrográfica abundante que facilitou os europeus de adentrar na 
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Amazônia e fixar-se, formando povoamentos a partir da colonização almejada (SILVA, 

2006). 

Neste sentido, quando os franceses foram expulsos do Maranhão, os portugueses, 

seguiram expedição militar até a região amazônica, procurando tomar posse efetiva do 

território já marcado pelas constantes invasões externas. Ao derrotar e expulsar os franceses 

da região dos Caetés, em 20 de novembro de 1614, foi designado Francisco Caldeira de 

Castelo Branco para efetivar o controle e o domínio das novas terras.  

Em 25 de dezembro de 1615, na viagem rumo ao Rio Pará, um dos braços do Rio 

Amazonas, Castelo Branco adentrou na Baía de Guajará, desembarcando à margem direita e 

fundando o Forte do Presépio, que em 12 de janeiro de 1616 se tornaria a cidade de Nossa 

Senhora de Belém do Grão-Pará. A notícia da fundação de Belém deveria ser repassada aos 

luso-brasileiros de São Luís e a tarefa coube ao navegador Pedro Teixeira, que passou pelas 

águas bragantinas (SILVA, op. cit.). 

A fundação de Belém na desembocadura do Amazonas e a conquista dos territórios 

antes encontrados e ocupados pelos franceses no litoral amazônico permitiu aos portugueses o 

monopólio da navegação e a exploração do trabalho indígena, bem como as riquezas naturais 

que passaram a ser fonte para o mercantilismo. 

Em 1640, consta registro de uma “Villa de Caité”, num documento português de 

“Descrição de todo o Marítimo da Terra de Santa Cruz”, de João Teixeira. Pertencente a 

Capitania do Gurupi, doada por Filipe II, o Rei da Espanha, em 09 de fevereiro de 1622 o seu 

território ao Governador geral do Brasil, Gaspar de Souza. Onze anos depois, Francisco 

Coelho de Carvalho deu a capitania a seu filho, Feliciano. Reclamando a posse das terras 

junto à Corte de Madri, Álvaro de Souza, filho de Gaspar, ganhou a capitania de volta (op. cit, 

2006). 

De posse das terras, Álvaro de Sousa fundou à margem direita do Caeté (ou Caité = 

caa + y + eté = mato bom, verdadeiro, na língua tupi) o primeiro núcleo populacional, com o 

nome de Vila de Souza do Caeté. Ao que se sabe, por problemas de comunicação com Belém, 

Álvaro de Souza transferiu o povoado para a margem esquerda do rio, onde se situa 

atualmente a cidade de Bragança. No lugar do antigo povoado, resta atualmente uma vila 

conhecida como Vila Cuera, ou simplesmente como é conhecida, Vila que-era. 

Em 1763, o povoado transformou-se em freguesia mudando seu nome para Nossa 

Senhora do Rosário. O impulso econômico local veio quando o Governador da Província do 

Maranhão e Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado elevou-a categoria de vila, 
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com o nome de Nossa Senhora do Rosário de Bragança. E só em 1854 a vila tornou-se cidade, 

por determinação do Presidente da Província, tenente-coronel Sebastião do Rêgo Barros, com 

o nome atual de Bragança; 

 

...a Lei Provincial nº 252, de 2 de outubro de 1854, criou a cidade de 
Bragança, como sede do respectivo Município. Coube a José Caetano 
Pinheiro desempenhar as funções de Intendente, para as quais foi eleito 
durante o primeiro triênio republicano de 1891 a 1893. Em 1856 o território 
de Bragança foi desmembrado quando a Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição de Viseu passou à categoria de Vila e, concomitantemente, a 
Município, com o topônimo de Viseu, através da Lei nº 324, de 6 de julho 
(IDESP, 2013, p. 8).  

 

Bragança é atualmente uma das cidades mais importantes da Zona Bragantina, e esta 

posição foi sempre mantida ao longo do tempo, devido, o comércio, a agricultura, a 

organização socioeconômica e sua posição geográfica entre o Pará e o Maranhão.  

No intuito de desenvolver a região bragantina foi criado pelo Governo as colônias 

agrícolas (SIQUEIRA, 2008). Entre 1897 e 1900, a Colônia Agrícola Benjamin Constant, no 

distrito de Tijoca, recebeu imigrantes europeus, espanhóis, em número de 956 colonos. Foi 

forte também a presença de migrantes nordestinos advindos para o trabalho nos seringais e 

nas demais regiões, como Almoço, Montenegro e região dos Campos SILVA (op.cit.). 

Ainda, segundo Silva (Ibid.) acompanhando o surto de progresso que se estabelecera 

no município a partir de 1900, houve acentuado processo de expansão e urbanização, levando 

a descentralização de sua população, e surgimento de “novos bairros”, ocupados 

essencialmente por nordestinos e colonos do interior. Deste modo, um conjunto de novas 

obras se espalhou pela cidade, sendo que tudo o que promovia era regido pelo Código de 

Posturas Municipais. 

O referido autor lembra ainda que, 

 

...Bragança instituiu uma sociedade baseada na educação portuguesa, o que 
influenciou nos hábitos, costumes e na vida social de seus habitantes, 
observando-se, ainda hoje, tais padrões nos casarões revestidos de azulejos 
importados, com aspectos nitidamente lusitanos, obviamente instalados nas 
áreas urbanas privilegiadas, fortalecendo o caráter de camada (ou classe) 
superior da sociedade (Ibid., p.17).  

 
 
Neste contexto, Pode-se notar que no inicio do século XX, Bragança era um 

município próspero, já apresentava um setor comercial diversificado, o centro comercial era 
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para onde fluíam as pessoas da cidade e do interior a vender e comprar gêneros diversificados 

como mostra a figura 23. 

 

  

Figura 23 – Diversidade comercial em Bragança na metade do séc. XX. (Transporte de 

farinha em paneiros em “A”, processamento de juta em “B”, feira livre de Bragança – PA em 

“C” e embarcação de pesca em “D”). Autores: Lúcio Soares; Tomas Somlo, 1956. 

Fonte: Biblioteca digital do IBGE, 2014. 

 

Por essa importância que em 1908, foi inaugurada a Estrada de Ferro de Bragança – 

EFB (figura 24), ligando Bragança à Belém. Antes as relações com Belém e São Luís eram 

feitas através de viagens marítimas, demoradas e perigosas ou via Rio Guamá, onde metade 

do percurso da viagem era feita por terra, a pé ou a cavalo, a outra metade em embarcações, 

rio abaixo, até a cidade de Belém “... devido essa circunstância criou-se em Bragança uma 
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sociedade estável devido às relações comerciais com a capital do Estado do Maranhão” 

(SILVA, 2006 p. 16). 

 

 

Figura 24 - Locomotiva Augusto Montenegro da Estrada de Ferro de Bragança, dec. 50. 

Fonte: http://adrielsonfurtado.blogspot.com.br/, 2014. 

 

A construção da Estrada de Ferro foi sem dúvida, o marco de crescimento 

econômico, grande e rápido crescimento populacional de Bragança nos anos seguintes. 

Construída para escoar a produção agrícola da Zona Bragantina para o consumo da capital e 

dos mais distantes rincões da Amazônia em que a mão-de-obra se ocupava na extração da 

borracha. 

A Estrada de Ferro de Bragança era Segundo Silva (Ibid, p.18) “...meio moderno e 

regular de transporte, assegurava a exportação e valorização dos produtos da roça” além de 

transportar passageiros. O autor acrescenta ainda, que o fluxo de mercadorias gerado com a 

operação da ferrovia, contribuía não somente no progresso econômico, mas no 

desenvolvimento de uma elite intelectual. Em suas palavras, 

  

...contribuía para o surgimento de uma classe endinheirada, capaz de 
financiar nas décadas de 20, de 30, de 40, e de 50 uma elite intelectual 
produtora de jornais e revistas, criadora de grêmios e associações recreativas 
e culturais, tudo como reflexo da opulência agrícola e comercial, a refletir-se 
na fachada dos casarões ( Ibid, p.18). 
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Essa afirmativa pode melhor ser observada nos casarões e casas de comércio 

expostos na figura 25. 

 

 

Figura 25 – Rua principal do comércio em Bragança – PA, dec. 50. 

Fonte: Biblioteca digital do IBGE, 2014. 

 

No seu auge ferroviário, essa sociedade integrava os lavradores, pescadores, 

comerciantes (enriquecidos com a evolução dos ciclos da borracha e da castanha-do-pará). 

Com a extinção da Estrada de Ferro de Bragança em 1964, o Município passou por 

um período de estagnação econômica, frente ao novo impulso dado a alguns municípios 

situados às margens das rodovias federais recém-inauguradas. Entretanto, Bragança mantinha 

a população essencialmente rural sem grande fluxo migratório frente a estagnação econômica.  

Segundo Cabral; Cruz (2014) no final da década de 1970, a área urbana de Bragança 

começou a ser ocupada de forma desordenada, principalmente por famílias de baixa renda que 

migravam da área rural e também de outras cidades, como é o caso de muitos nordestinos que 

chegaram ao município neste período, iniciando um novo ciclo migratório.  

Segundo as autoras, as ocupações nesse período foram feitas em áreas impróprias, como 

margens dos rios e igarapés, ou mesmo áreas de mangue existentes nas proximidades do 

núcleo urbano. Para as autoras, 

 

...a apropriação desses espaços não foi objeto de preocupação por parte do 
poder público local, haja vista que a população e a área urbana de Bragança 
foram crescendo desordenadamente, fazendo surgir novas áreas de 
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ocupações espontâneas no espaço urbano, onde não houve nenhum 
planejamento territorial e consequentemente nenhuma infraestrutura 
implantada (Ibid. p. 41). 

 

O processo migratório do meio rural para o urbano passou a acentuar-se a partir da 

década de 1980, quando a cidade de Bragança começou a sofrer um acelerado processo de 

expansão espacial, surgindo novas áreas de ocupação espontânea. Com isso, problemas antes 

comuns em grandes centros urbanos passaram a ser mais presentes na cidade, como falta de 

saneamento básico, água tratada, infraestrutura urbana, além do surgimento de áreas de risco a 

inundação ao longo das ocupações que margeiam o Igarapé Cereja, por exemplo. 

A área de ocupação “Portinho” (figura 26) está entre as mais antigas na cidade, 

localizada no bairro da Aldeia, na foz do Igarapé Cereja, e remonta a dec. de 40 (FERREIRA, 

2010). 

 

 

Figura 26 – Vista aérea do bairro Aldeia, com destaque para a ocupação “Portinho” 

na Foz do Igarapé Cereja, Ano 2010. 

Fonte: www.panoramio.com.br, 2014. 

 

Ainda segundo a autora, nas décadas de 70 e 80 surgiram outras áreas de ocupação, nos 

bairros Alto Paraíso, Jiquiri, Padre Luiz e Vila Nova. No início dos anos 90 surgem no espaço 

urbano uma série de ocupações de terra, primeiro a ocupação na Vila Sinhá, aproximadamente 

a 4 km do centro comercial da cidade. Posteriormente surge mais uma ocupação no bairro da 
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Aldeia, a “Rua Nova” (Figura 27 e 28), dando impulso nesse período para um crescente 

número de ocupações distribuídas em diferentes bairros afastadas do centro da cidade. 

 

 

Figura 27 – Ocupação “Rua Nova”, bairro Aldeia. 

Fonte: Registro de campo, 2014. 

 

 

Figura 28 – Ocupação “Rua Nova” nas proximidades do Igarapé Cereja, bairro Aldeia. 

Fonte: Registro de campo, 2014. 
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 A partir de 1998 a ocupação no Bairro Cereja é incorporada neste processo quando 60 

pessoas passaram a se apropriar da antiga área de captação de água da COSANPA, conhecida 

atualmente como ocupação do Cereja, conforme mostra a figura 29 (op. cit). 

 

 

Figura 29 – Área de ocupação em terreno da COSANPA, Bairro Cereja. 

Fonte: Registro de campo, 2014. 

 

Essa ocupação tem se expandido sobre a mata presente ao longo das margens do 

Igarapé Cereja, em alguns trechos ocupando o leito principal do igarapé e também as várzeas 

adjacentes. 

As ocupações “Persilândia” e “Júlia Quadros” se consolidaram no bairro Vila Nova, 

sendo a segunda assentada em substituição a mata existente nas proximidades do Igarapé 

Açaizal, tributário do Igarapé Cereja. No bairro Alto Paraíso surgiu o “Marrocos” e 

“Portelinha”, no Riozinho a “Lage” e “Argentina Pereira”. 

Atualmente há uma forte expansão de áreas planejadas no entorno do centro 

consolidado da cidade, tanto objeto da iniciativa pública através do programa “minha casa 

minha vida”, no bairro Vila Sinhá e Jiquirí, quanto pela iniciativa privada nas áreas 

residenciais Pérola Jardim, no bairro Alto Paraíso e Portal do Caeté (Figura 30) nos limites 

entre a área urbana e rural do município, situado próximo a nascente do Igarapé Cereja, onde 

ainda há área de mata preservada (Figura 31). 
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Figura 30 – Loteamento residencial planejado “Portal do Caeté”. 

Fonte: Registro de campo, 2014. 

 

 

 

Figura 31 – Área de mata próxima a nascente do Igarapé Cereja na BR-308. 

Fonte: Registro de campo, 2014. 

 

Além da área rural, onde se situa a nascente do igarapé Cereja, o bairro Taíra é onde 

há menor ocupação das margens e várzeas do Igarapé Cereja, em grande parte por ainda 
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existir nesse bairro algumas chácaras e sítios particulares, além de um grande terreno 

pertencente a Escola Agrícola municipal e ao Instituto Federal do Pará, nos limites com o 

bairro Vila Sinhá. Assim, nessas áreas ainda há mata preservada nas várzeas e terra firme 

(Figuras 32 e 33). 

 

 

Figura 32 – Mata na várzea do Igarapé Cereja, no bairro Taíra. No destaque as palmeiras de 

Açaí e Buriti. 

Fonte: Registro de campo, 2014. 

 

 

Figura 33 – Mata preservada no terreno do IFPA, Limite entre os bairros Taíra e Vila Sinhá.. 

Fonte: Registro de campo, 2014. 
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Atualmente, a cidade se destaca na região pela atividade pesqueira, exportando sua 

produção principalmente para as capitais do Nordeste e do estado do Pará. Há grande 

atividade pecuária, agricultura e extrativismo de caranguejos. Ainda, o setor de comércio e 

serviços é o principal destaque da economia urbana de Bragança (IBGE, 2013). 

Em 1986, a cidade recebeu o Campus da Universidade Federal do Pará4, e a partir de 

1997, foram implantados os cursos de Ciências Biológicas, Ciências Sociais e Licenciatura 

Plena em Ciências do ensino fundamental, contando hoje com cursos de Letras Português e 

Inglês, Pedagogia, História, Matemática, Engenharia de Pesca, Turismo, Administração, e 

Ciências Contábeis. 

Mais recentemente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

(IFPA5), implantou seu campus na cidade de Bragança em 14 de setembro de 2008, e 

atualmente conta com os cursos Técnicos em Turismo e Eventos, Pesca, Aquicultura e 

Edificações, Graduação em Física, Agroecologia e Gestão Ambiental.  

Nesse sentido, tanto a UFPA quanto o IFPA são também considerados grandes 

fatores para a expansão da população urbana de Bragança nos últimos anos. Com esses novos 

fatores de atratividade, tem-se o surgimento de novos bairros, desta vez, planejados pela 

iniciativa privada, como os bairros Pérola Jardim e Portal do Caeté, assim como pelo poder 

público com a construção dos residenciais João Mota e Antônio Barros através do programa 

minha casa minha vida, do governo federal. 

Observa-se assim que o crescimento da cidade ocorreu de maneira não planejada 

pelo poder público local e ocupou áreas ao longo do curso do Igarapé Cereja desde sua Foz 

com ocupação “Portinho”, bairro Aldeia, na década de 1940, seguido pela ocupação “da 

COSANPA” no bairro Cereja entre as décadas de 1980 e 1990, até as áreas próximas à 

nascente, que são objeto de empreendimentos para a expansão urbana atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

4 http://www3.ufpa.br/multicampi/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=48 
5 http://braganca.ifpa.edu.br/index.php/home/historico 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 

 

O item 5.1 deste capítulo do trabalho dedica-se a análise histórica dos episódios de 

inundação e alagamentos de maior repercussão espacial na área urbana de Bragança, 

especialmente ligados às inundações do Igarapé Cereja no período de 2004-2013, usando 

como fonte de informação os dados coletados em jornais, órgãos oficiais do governo e fontes 

de notícias locais. 

Em seguida, (itens 5.2 e 5.3) a pesquisa dedicou-se à análise dos dados de 

precipitação coletados em campo na área urbana de Bragança/PA, fazendo um comparativo 

com a Normal Climatológica para a Estação Tracuateua. Procurou-se ainda fazer o balanço de 

participação diário dos sistemas atmosféricos atuantes sobre a região durante os meses de 

janeiro a maio de 2014, a fim de identificar a frequência de ação dos sistemas e sua 

participação durante um evento extremo.  

O item 5.4 deste capítulo buscou analisar a variabilidade da precipitação na área 

urbana a partir dos dados diários coletados, e somados mensalmente (janeiro a maio), em 

campo na rede de 07 pluviômetros, assim como as condições ambientais presentes para poder 

identificar a contribuição de ambos na ocorrência de inundações. 

Por fim, o item 5.5 apresenta o estudo dos eventos de precipitação extrema, a 

distribuição espacial na área urbana (pluviometria) e repercussões na área urbana de 

Bragança/PA em 2014. 

 

5.1 Histórico dos Episódios de precipitação extrema, alagamentos e inundações na área 

urbana de Bragança no período de 2004-2013.  

 

As informações coletadas em jornais, páginas de notícias locais na internet e Defesa 

Civil em associação com os dados coletados na Estação Meteorológica Convencional de 

Tracuateua/PA e Estação Automática de Bragança/PA no período de 2004-2013, possibilitou 

a identificação de 07 episódios com relevante repercussão sobre a cidade como mostra o 

Quadro 02. 
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Episódio 

 
Ano  

 
Data  

 
Precipitação  
Total (mm) 

Evento 
crítico em 

24h 

 
Precipitação em 

24h (mm) 

 
Sistema 

Atmosférico 
01  

2008 
10 jan. Sem dados 10 jan. Sem dados ZCIT 

02 04-05 mai. 213 mm 05 mai. 167 mm ZCIT 

03  
2009 

21-23 fev. 228 mm 22 fev. 106 mm ZCIT+IT 

04 02-03 mai. 146 mm  02 mai. 128 mm ZCIT 

05 2010 30 mai. 99 mm  30 mai. 99 mm IT 

06  
2011 

27-28 abr. 189 mm 27 abr. 133 mm ZCIT+IT 

07 5-6 mai. 82 mm 06 mai. 74 mm ZCIT 

Quadro 02 – Episódios de impactos pluviométricos com repercussão na área urbana de 
Bragança no período de 2004-2013. 

 
Fonte: Estação Meteorológica Convencional de Tracuateua, 2004-2013; Jornal diário do Pará, 2004-2013; Diário 

Online, 2004-2013; Fundação Educadora de Comunicação, 2004-2013; Secretaria Nacional de Defesa Civil, 
2008-2010. 

 

Entre 2004 e 2007 e de 2012 a 2013, ocorreram eventos de precipitação extrema no 

município de Bragança e entorno (como observado no quadro 03), mas nenhum com 

repercussão nas mídias locais que pudessem ser identificados como associados a inundações 

no Igarapé Cereja e alagamentos. Sendo assim, não foram considerados para análise nesta 

pesquisa, porém seguem identificados no quadro 03 a seguir. 
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Episódio 

 
Ano  

 
Data  

 
Evento 
Crítico 

 
Precipitação 

Total 

 
Precipitação 

em 24h 

 
Sistema 

Atmosférico 

 
Influência 

de El Niño/ 
 La Niña6 

01  
2004 

 7 fev. 7 fev. 76 mm 76 mm ZCIT - 

02 17-18 mar. 18 mar. 217 mm 125 mm ZCIT+IT - 

03 2005 13-14 mar. 14 mar. 102 mm 74 mm ZCIT - 

04  
2006 

18 fev. 18 fev. 91 mm 91 mm IT La Niña 

05 2-3 mar. 3 mar. 109 mm 109 mm ZCIT La Niña 

06 29-30 mar. 30 mar. 104 mm 81 mm ZCIT La Niña 

07  
2007 

2-3 fev. 3 fev. 137 mm 102 mm ZCIT El Niño 

08 19 fev. 19 fev. 143 mm 143 mm ZCIT El Niño 

11  
 
 

2008 

10 jan. 10 jan. Sem dados Sem dados ZCIT La Niña 

12 18 jan. 18 jan 86 mm 86 mm ZCIT La Niña 

13 21-22 jan. 22 jan 133 mm 97 mm ZCIT La Niña 

15 27 mar. 27 mar 71 mm 71 mm ZCIT La Niña 

16 29-30 mar. 30 mar. 102 mm 74 mm ZCIT La Niña 

17 04-05 mai. 05 mai. 213 mm 167 mm ZCIT La Niña 

18  
 
 
 

2009 

21-23 fev. 22 fev. 228 mm 106 mm ZCIT+IT La Niña 

19 05 mar. 05 mar. 87 mm 87 mm ZCIT La Niña 

20 16-17 mar. 16 mar. 140 mm 117 mm ZCIT La Niña 

21 27-28 mar. 27 mar. 144 mm 86 mm ZCIT La Niña 

22 02-03 mai. 02 mai. 146 mm 142 mm ZCIT - 

23 08-09 mai 08 mai. 130 mm 101 mm ZCIT+IT - 

24 28-29 mai 28 mai. 136 mm 103 mm ZCIT+IT - 

25 2010 30 mai. 30 mai. 99 mm 99 mm IT El Niño 

26  
 

2011 

20 jan. 20 jan. 147 mm 147 mm ZCIT La Niña 

27 15 fev. 15 fev. 84 mm 84 mm ZCIT La Niña 

28 28 mar. 28 mar. 111 mm 111 mm ZCIT La Niña 

29 27-28 abr. 27 abr. 189 mm 133 mm ZCIT+IT La Niña 

30 5-6 mai. 6 mai. 82 mm 74 mm ZCIT La Niña 

31 2012 Sem Evento Sem 
Evento 

Sem Evento Sem Evento _ _ 

32 2013 20 mar. 20 mar. 76 mm 76 mm ZCIT La Niña 

Quadro 03 – Eventos de precipitação extrema ocorridos na área urbana de Bragança no 
período de 2004-2013. 

 
Fonte: Estação Meteorológica Convencional de Tracuateua, 2004-2008; Estação Meteorológica Automática de 

Bragança, 2008-2013. 
 

 Dos sete episódios relacionados a impactos pluviais na área urbana de Bragança, 

identificados durante o período de 2004-2013 (quadro 03), o episódio 01, ocorrido no dia 

                                                 

6 Dados mensais segundo a NOAA/ National Weather Service. Disponível em: 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml, acesso em 01/11/2014.  
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10/01/2008 não confere com os dados da Estação Meteorológica de Tracuateua (EMT) no 

referido dia onde foi registrado 00 mm de precipitação. 

Considerando que a informação da Defesa Civil relata danos por alagamentos nos 

bairros Taíra, Cereja, Padre Luiz e Aldeia, na área correspondente ao curso do Igarapé Cereja, 

supõe-se que o evento esteja associado com chuvas convectivas de ação localizada e sem 

registro oficial por ter ocorrido antes do inicio da operação da Estação Meteorológica 

Automática de Bragança/PA (07/03/2008), que poderia ter registrado a precipitação local. 

Desse modo, selecionaram-se seis episódios para melhor detalhamento da 

precipitação, impacto pluviométrico e caracterização dos sistemas atmosféricos atuantes 

durante o evento. 

 

5.1.1 Episódios de inundação e alagamentos no período 2008-2011. 

 

Com base nas cartas sinóticas e imagens de satélite pode-se observar que os 

episódios 01 e 02, caracterizam-se pela atuação da ZCIT. No primeiro caso, ocorrido em 

10/01/2008 foram registrados prejuízos em áreas comerciais e residenciais nos bairros do 

Taíra, Cereja, Padre Luiz e Aldeia. O desastre foi classificado pela defesa civil como de 

grande intensidade, danificando 50 residências populares com prejuízos de R$ 325 mil, 

afetando um total de 7.110 pessoas, sendo 382 deslocadas e 119 enfermas. 

No dia 15 do mesmo mês o prefeito municipal editou o decreto nº 006-A que 

decretou "situação de emergência" em áreas do município por 90 dias, em decorrência do alto 

total pluviométrico ocasionando transbordamento de rios e comprometimento da segurança da 

população local. Este mesmo decreto foi homologado pela governadora do estado através do 

decreto nº 872, de 31 de março de 2008 (Anexo G). 

 Nos dias 04 e 05 de maio de 2008, durante o episódio 2, ocorreu forte precipitação 

pluviométrica (213 mm), com total em 24h de 167mm ocorrido no dia 05/05, provocando a 

elevação no nível das águas do Igarapé Cereja, atingindo os bairros da Aldeia, Cereja, Centro 

e Padre Luiz. Os bairros da Aldeia e Cereja foram atingidos de forma mais crítica, com 

desastre classificado pela defesa civil como de média intensidade, afetando a população 

residente nas áreas de risco. Nesses bairros, 03 casas foram totalmente destruídas, 77 pessoas 

ficaram desalojadas, 350 desabrigadas e um total de 860 pessoas afetadas. 

O episódio 03, ocorrido entre 21 e 23/02/2009 mostra significativo volume de chuva 

total (228 mm) para os 3 dias, provocado pela ação da ZCIT e das IT. Nesse episódio, em 24h 
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houve um total acumulado  de 106 mm, ocorrido no dia 22/02 durante a madrugada e início 

da manha, causando transbordamento das águas do Igarapé Cereja e invadindo diversas ruas e 

casas (Figura 34) nos bairros Cereja, Centro, Padre Luiz e Aldeia, danificando 15 casas e 

afetando 2.984 pessoas segundo a Defesa Civil. 

 

 

Figura 34 – Inundação provocada pelo Igarapé Cereja em 22/02/2009, Travessa Domingos de 

Sousa, Bairros Centro e Aldeia. 

Fonte: acervo pessoal de Antônia Célia (Moradora local), 2009. 

 

Nos dia 02 e 03/05/2009, período em que a ZCIT está atuando fortemente sobre o 

litoral norte do Pará, um forte volume de chuva total (146 mm), com 128 mm em 24h no dia 

02/05, começou a precipitar sobre a cidade na madrugada, estendendo-se por todo o dia, 

caracterizando o episódio 04. Segundo informações do Diário Online (04/05/2009) “... cerca 

de 150 casas foram atingidas e 30 famílias ficaram desabrigadas”, um ginásio de esportes foi 

cedido para abrigar as pessoas (Figura 35). 
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Pará 
Publicidade 
Segunda-feira, 04/05/2009, 11h12 

Em Bragança, igarapé Cereja invade a cidade. 
Tamanho da fonte:  
A- A+ 
Mesmo com a dragagem do igarapé Cereja, que atravessa a cidade de Bragança, foi impossível conter a 
enchente causada pela forte chuva que começou na madrugada de sábado, e se estendeu por todo o dia. Às 
8h, quando a maré atingiu o nível mais alto, foi o momento mais difícil para os moradores das margens do 
igarapé. Esta foi a primeira chuva do ano a causar transtorno no município. 
 
Mesmo com a dragagem do igarapé Cereja, que atravessa a cidade de Bragança, foi impossível conter a enchente 
causada pela forte chuva que começou na madrugada de sábado, e se estendeu por todo o dia. Às 8h, quando a 
maré atingiu o nível mais alto, foi o momento mais difícil para os moradores das margens do igarapé. Esta foi a 
primeira chuva do ano a causar transtorno no município. 
Os principais prejudicados foram os moradores das margens do igarapé Cereja, que até o ano passado, antes da 
dragagem, sofriam com enchentes durante as temporadas de chuva. Segundo o comandante da Guarda 
Municipal, João Vasconcelos, este ano, cerca de 150 casas foram atingidas e 30 famílias ficaram desabrigadas, 
números que indicam grande redução se comparado aos invernos anteriores. “Em 2007 e 2008, antes da 
dragagem que ainda não foi concluída, o índice de atingidos e desabrigados eram quase o triplo do deste ano”. 
Além da Guarda Municipal, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Prefeitura Municipal de 
Bragança, através da Secretaria de Trabalho e Promoção Social e o vereador Dário Emílio Ramos, presidente da 
Câmara Municipal, prestaram apoio desde o início da manhã, viabilizando suporte para socorrer as famílias 
atingidas. 
A irmã Estelina de Oliveira cedeu a Complexo Poliesportivo Dom Eliseu Maria Coroli para abrigar as famílias, 
que estão recebendo donativos de diversos setores da sociedade, principalmente de comerciantes e entidades 
filantrópicas. Colchões, lençóis e alimentos são as principais doações encaminhadas aos desabrigados. 
Além da população que mora às margens do igarapé Cereja, a chuva de sábado também frustrou comerciantes e 
turistas que apostavam em tirar proveito do fim de semana prolongado. 
Durante toda a manhã, pouca gente circulou no centro comercial de Bragança e os turistas que visitavam a praia 
de Ajuruteua ficaram recolhidos, por conta do clima, que manteve os restaurantes e bares praticamente vazios, ao 
longo de todo o dia. (Diário do Pará) 

 

Figura 35 - Repercussão do episódio 04 na área urbana de Bragança. 

Fonte: Diário do Pará Online, 04/05/2009. 

 

O episódio 05, ocorrido no dia 30/05/2010 caracterizou-se por intensa precipitação 

ocorrida durante a tarde (99 mm), provocada por uma área de baixa pressão que provocou a 

formação de Instabilidade Tropical sobre a região, e em especial, sobre a área de estudo. A 

precipitação em um curto período de tempo provocou a rápida elevação do nível das águas 

fluviais, provocando o transbordamento do Igarapé Cereja (Figuras 36) e atingindo os bairros 

Cereja, Centro, Padre Luiz e Aldeia, além da precipitação também atingir o bairro Riozinho.  
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Figura 36 – Inundação  de 30/ 05/2010, Travessa nove de setembro, bairro Centro, Bragança. 
 

Fonte: acervo pessoal de Daniela Torres (moradora local), 2010. 
 

O episódio 06 ocorreu entre a tarde do dia 27/04/2011 e noite do dia 28, quando fortes 

chuvas (total de 189 mm) formadas devido a uma área de baixa pressão que atuava sobre a 

região desde a madrugada. Caíu sobre a área urbana em curto período de tempo (total de 133 

mm em 24h, no dia 27/04), transbordando o Igarapé Cereja em poucos minutos, que em 

seguida invadiu as casas (Figura 37) nos bairros Cereja, Centro e Aldeia, conforme noticiado 

pela Fundação Educadora de Comunicação - FEC (Figura 38). 
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Figura 37 – Inundação de 27/04/2011, Travessa domingos de Sousa, no bairro da Aldeia. 
 

Fonte: FEC, 2011. 

 

 

Figura 38 – Repercussão do episódio 06 na área urbana de Bragança/PA. 

 

Fonte: FEC, 29/04/2011. 
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O episodio 07 foi caracterizado pela atuação da ZCIT durante todo o dia sobre a 

região. Na noite do dia 05/05/2011, uma forte chuva (82 mm) precipitou sobre a cidade em 

pouco mais de uma hora, (total de 74 mm em 24h registrado já no dia 06/05)7 elevando o 

nível do Igarapé Cereja rapidamente, alagando casas e deixando pessoas isoladas. Segundo o 

site de notícias Diário Online (Figura 39). 

 

Notícias / Pará 
 

Chuva forte causa transtornos em Bragança 
Sexta-Feira, 06/05/2011, 16:03:46 

O temporal que caiu em Bragança na noite de ontem (5) causou transtornos aos 
moradores. Segundo a Defesa Civil, com o volume de água o rio Cereja 
transbordou e invadiu algumas casas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para 

resgatar as famílias que ficaram isoladas na área. 
 

Com a força da água uma ponte de concreto desabou na avenida Cônego Clemetino, no bairro Padre Luís. O 
tráfego no local  foi interrompido.   
Na avenida Polidório Coelho, os moradores quebraram uma parte da pista para protestar contra as condições da 
via e chamar a atenção das autoridades. O trânsito também foi prejudicado. 

No centro comercial várias ruas ficaram alagadas. Na entrada do município houve alagamentos e os 
moradores tiveram que deixar o local.  
Taquandeua, a área pesqueira do município, ficou isolada já que a ponte que dá acesso ao lugarejo também foi 
encoberta pela água. 

Hoje (6) de manhã os moradores das áreas afetadas fizeram a limpeza das casas atingidas pelas fortes chuvas. 
(DOL com informações da RBA TV) 
 

Figura 39 – Repercussão do episódio 07 na área urbana, segundo o diário Online. 
 

Fonte: Diário Online, 2011. 
 

Áreas do Centro da cidade (Figura 40) e entrada da cidade ficaram alagadas e o 

trânsito ficou prejudicado (Diário Online, 06/05/2011). Na Avenida Cônego Clementino, no 

bairro Cereja, a ponte construída sobre o Igarapé ligando ao bairro Padre Luiz foi arrastada 

pela forte correnteza (Figura 41) dificultando a trafegabilidade por vários dias. 

                                                 
7  Para padronização dos dados, considera-se o dia 06/05/2011 iniciando às 21h do dia 05/05/2011, considerando 
a hora padrão de Londres (GMT), estabelecida pela WMO. 
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Figura 40 – Ruas no centro da cidade atingidas pela inundação do Igarapé Cereja no dia 

05/05/2011. 

Fonte: FEC, 2011. 

 

 

Figura 41 – Ponte no bairro Cereja destruída pela força da água. 

Fonte: FEC, 2011. 
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Analisando o balanço de participação dos sistemas atmosféricos envolvidos nos sete 

episódios escolhidos no histórico das inundações, tem-se o seguinte resultado especificado no 

Quadro 04. 
 

Mês N° 
casos/mês 

Percentual de ocorrência 
por mês  

Sistema 
Atmosférico 

Participação *SA 

Janeiro 01 14,3% ZCIT  
1 – IT = 14,3% Fevereiro 01 14,3% ZCIT+IT 

Março 00 00,0% - 2 – ZCIT+IT = 28,6% 

Abril 01 14,3% ZCIT+IT  
4- ZCIT = 57,1% Maio 04 57,1% 3 = ZCIT 

1= IT 
* Sistemas Atmosféricos 

Quadro 04 - Frequência mensal de eventos e participação de sistemas no histórico de 
episódios. 

 
Fonte: Org: COSTA, T.O, 2014. 

 

Observou-se que os eventos de precipitação extrema ocorreram com maior 

frequência no mês de maio, com 57,1% de participação nos episódios, sendo os demais 

equilibrados entre os meses de janeiro, fevereiro e abril, não tendo registros em março. 

 Há uma predominância da atuação da ZCIT nos episódios (4 deles) configurando 

57,1% dos eventos, acompanhado da associação desse sistema com as IT (ZCIT+IT) em 2 

casos, totalizando 28,6% de participação, enquanto a atuação das IT isoladamente nos eventos 

atingiu percentual de 14,3%. 

Nesse sentido, ainda que com um curto histórico de ocorrências, observa-se que a 

ZCIT, com sua descida para o Hemisfério Sul após o equinócio de outono (final de março), 

atua diretamente sobre a região, sendo registrada maior atuação nos meses de abril e maio, 

conforme os dados históricos. 
 

5.2 Análise comparativa entre os dados de Tracuateua e Bragança/PA em 2014. 

 

A precipitação no nordeste paraense é caracterizada pela irregularidade na 

distribuição anual das chuvas. A variabilidade precipitação está associada aos sistemas 

atmosféricos predominantes em cada período do ano, que provoca um período mais chuvoso e 

outro mais seco do ponto de vista da precipitação.  

Para comparativo da precipitação ocorrida nos sete postos pluviométricos instalados 

em Bragança foi utilizada a Normal Climatológica (1961-1990) para a Estação Meteorológica 
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Convencional de Tracuateua (EMT), sendo possível comparar a precipitação local com os 

dados climatológicos oficiais. 

Desse modo, observa-se a Normal de precipitação na região apresenta uma 

variabilidade anual expressiva, concentrando o maior volume de precipitação nos meses de 

janeiro a maio, sempre com média acima de 200 mm/mês, atingindo o máximo pluviométrico 

em março. A precipitação diminui de volume a partir de junho, apresentando período de 

menor precipitação nos meses de outubro e novembro, sendo em dezembro retomado o ritmo 

de chuvas intensas. 

Comparando os registros pluviométricos de campo nos sete postos instalados na área 

urbana de Bragança com os dados da EMT, para os meses de janeiro a maio de 2014, pode-se 

observar que ambos seguem o mesmo ritmo para o período (iniciando o período chuvoso em 

janeiro e tornando-se menos intenso a partir de maio) como demonstrado na Figura 11, porém 

com diferenças no volume precipitado em alguns meses, se comparado com a Normal 

Climatológica. 

No mês de janeiro, a precipitação em Bragança ocorreu pouco abaixo da média (242 

mm), porém dentro da normalidade. Este mês apresenta ainda uma mudança entre os períodos 

seco e chuvoso, com sistemas produtores de chuva pouco organizados. Em fevereiro a 

situação é inversa, há um volume maior de chuva (520 mm) em Bragança se comparado a 

normal. Março mantem o ritmo de chuva (527 mm), permanecendo dentro da média para o 

mês.  

Abril foi o mês mais chuvoso em Bragança, (555 mm), bem acima da média e 

superior ao volume precipitado para o mesmo mês na EMT em 109 mm. Em maio, há uma 

pequena redução na precipitação (547 mm) se comparado ao mês anterior, porém com volume 

acima da Normal e 124 mm acima do precipitado na EMT.  

Comparando-se a normal climatológica para a EMT os dados coletados em campo 

feito em Bragança, tem-se a os gráficos da figura 42, e analisando a precipitação acumulada 

diária e os dias com chuva, tem-se a figura 43. 
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Observa-se que em janeiro ocorreram 07 dias com chuva em Tracuateua, enquanto 

em Bragança registrou 17 dias com chuva, sendo que, em ambos os casos o número de dias 

com chuva foi maior na segunda quinzena seguindo assim um mesmo ritmo. No entanto, em 

Bragança, no dia 09/01 precipitou 132 mm, caracterizando um evento extremo em que choveu 

54,5% do total mensal em apenas um dia. 

Apesar do grande volume de chuva, no mesmo dia não houve registro de chuva em 

Tracuateua, pois a Estação estava inoperante, e a Estação Bragança com pluviômetro sem 

manutenção, como já citado na metodologia deste trabalho. 

Comparando os gráficos para o mês de fevereiro, nota-se que houve registro de 22 

dias com chuva em Tracuateua (420 mm/mês) e 24 dias em Bragança, com os gráficos 

apresentando o mesmo ritmo na variação dos dias de chuva e no volume precipitado, com 

ligeiro aumento em Bragança. Neste mês as chuvas foram bem distribuídas em Bragança ao 

longo dos 28 dias e com grande volume diário e mensal (520 mm).  

Para o mês de março houve 22 dias com chuva em Tracuateua e 29 dias em 

Bragança, observa-se certa semelhança nos gráficos com relação à distribuição dos dias com 

chuva, porém no volume precipitado há significativo aumento em Bragança. O total mensal 

de precipitação registrado em Tracuateua foi de 320 mm, enquanto em Bragança a média para 

os sete postos de coleta ficou em 527 mm, o que apresentou uma diferença substancial de 207 

mm.  

Abril foi o mês mais chuvoso nas duas cidades, tendo registrado 28 dias com chuva 

em Tracuateua (446 mm/mês) e 27 dias em Bragança (555 mm/mês). Apesar de ter ocorrido 

mais dias com chuva em Tracuateua neste mês (inverso ao ocorrido nos meses anteriores), o 

volume de precipitação diária foi maior em Bragança em 15 dos 25 dias em que houve 

registro simultâneo de precipitação nas duas cidades, o que corresponde a 60% dos dias sendo 

mais chuvosos em Bragança, comparados a Tracuateua, mantendo assim a tendência de maior 

volume de chuva nesta cidade, tanto diário quanto mensal (diferença de 109 mm/mês). 

Em maio há uma pequena redução mensal nas chuvas, sendo registrado 423 mm/mês 

em Tracuateua e 547 mm/mês em Bragança. Nesse mês foram registrados 26 dias com chuva 

em Tracuateua e 26 em Bragança, sendo que em 25 dos dias as chuvas caíram em ambas 

cidades, e em um dos dias, para ambos os casos, a chuva ocorreu em dias diferentes. 

Nos casos em que a precipitação foi simultânea, em 16 deles o volume foi maior em 

Bragança e 9 em Tracuateua, correspondendo a 61,53% dos dias sendo mais chuvosos em 

Bragança, enquanto em 34,61% deles mais chuvosos em Tracuateua. 
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Assim, observa-se que ao final da coleta dos dados a tendência apontou em todos os 

meses para um aumento nos dias com chuva e no volume de precipitação para a cidade de 

Bragança em relação a Tracuateua. As duas cidades, no entanto, apresentam um 

desencadeamento dos estados atmosféricos seguindo um mesmo ritmo, apresentando grande 

semelhança entre dias chuvosos e dias ensolarados, porém com grande diferencial na 

distribuição da precipitação. 

Ainda, é importante destacar que a precipitação em Bragança e no nordeste do Pará 

tem seguido o ritmo normal de atuação dos sistemas atmosféricos nos meses observados 

(conforme mostrado no item 6.3), sem a presença de sistemas de grande escala que 

provocassem alterações significativas. Porém há diferenças no volume de precipitação 

comparando Bragança e Tracuateua como já explicitados. 

Segundo o National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), esse período 

está numa fase entre El Niño e La Niña fracos como demonstra a Figura 44, quando o Índice 

de Oscilação Sul (SOI) está entre valores de -1,0 e +1,0, fazendo com que não haja neste 

período perturbações que causem significativas mudanças no ritmo normal das chuvas. 

 

 

Figura 44 – Intensidade de ação entre El Niño e La Niña para o período da pesquisa. 
 

Fonte: NOAA, 2014. 
 

Esse quadro de El Niño e La Niña fracos proporciona a observação da precipitação 

seguindo o ritmo climático normal, não sofrendo interferência por sistemas que comumente 

causam disritmias na atmosfera. Assim, nota-se que o ritmo e o volume de chuvas mensal está 

dentro dos parâmetros da normalidade, assim como a quantidade de dias com chuva. Apesar 

disso observa-se maior volume e mais dias com chuva em Bragança em relação à Tracuateua, 

evidenciando assim uma grande variabilidade na distribuição local da precipitação. 

Com o observado, pode-se supor que as duas cidades, apesar da proximidade, 

apresentam diferença no número de dias normais com chuva e no volume anual de 
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precipitação, sendo que isso só poderia ser comprovado caso houvesse uma normal 

climatológica para a EMB para fins de comparação com a normal climatológica da EMT. Já 

considerando o ritmo, por estarem na mesma região e sofrerem influência dos mesmos 

sistemas atmosféricos em períodos comuns, sem influências na rugosidade do terreno ou 

outros fatores, não apresentam diferenças. 

 

5.3 Balanço de participação dos sistemas atmosféricos. 

 

A dinâmica do espaço geográfico não está restrita à superfície terrestre, mas também 

ao espaço verticalizado, representado pela atmosfera. Com a proposta do estudo do ritmo 

climático feita por Monteiro (1969, 1971), uma forma de interpretar a dinâmica atmosférica a 

partir de uma perspectiva geográfica surgiu, dando grande impulso aos estudos em 

climatologia (WOLLMANN; SARTORI, 2009a). 

A análise do ritmo climático, a frequência e sucessão dos diversos tipos de tempo em 

um dado local são determinadas pela dinâmica dos sistemas atmosféricos de atuação regional, 

sendo essa uma das formas de se classificar o clima de um lugar segundo Monteiro (1964).  

Nesse sentido, realizou-se o balanço da participação mensal dos sistemas 

atmosféricos durante os meses de janeiro à maio, inverno em Bragança (verão e outono 

austral), exposto na figura 45. 
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De acordo com o gráfico da figura 45, observa-se que durante o mês de janeiro de 

2014, quatro diferentes sistemas atuaram sobre a região, sendo a participação da ZCIT 

predominante em 38,7% dos dias, juntamente com as ITs com 33,9% dos dias. As massas 

Equatorial Continental (MEC) e Equatorial Atlântica (MEA) tiveram menor participação 

mensal, 17,7% dos dias estiveram sobre domínio da MEA, enquanto 9,7% sobre ação da 

MEC. 

Durante o mês de fevereiro houve participação de três sistemas atmosféricos: IT, 

ZCIT e MEA, enquanto a MEC deixa de ter participação na região. A participação da ZCIT 

na produção do tempo aumenta, saltando para 51,8% de frequência no mês. Nesse período a 

ZCIT inicia sua trajetória rumo ao Sul, acompanhando o movimento do sol e consequente 

aquecimento em direção ao Hemisfério Sul, o que justifica sua presença mais frequente sobre 

a região, trazendo mais instabilidade atmosférica e provocando chuvas mais frequentes e 

duradouras. A atuação da IT e da MEA mantem, nesse período, a participação comparada a 

janeiro. 

Em março, quando a ZCIT já encontra-se no hemisfério sul (sobre o Equador, 

durante o equinócio), esse sistema passa a predominar, com frequência de 79,0% dos dias do 

mês, diminuindo consideravelmente a participação da IT (9,7%) e MEA (11,3%), se 

comparado aos meses anteriores. Neste mês há um aumento no número de dias com chuva, 

bem como intensificação e frequência das mesmas. 

Abril é marcado pela predominância da ZCIT sobre os demais sistemas atuantes na 

região, participando em 91,66% dos dias desse mês. Há no mesmo período uma redução na 

participação das IT 5,0% e da MEA 3,33%, com ligeiro aumento no volume de chuva. 

No último mês analisado, maio, há uma redução de 19,08% na participação da ZCIT 

se comparado com o mês anterior, passando a ter participação durante 72,58% dos dias. Em 

contrapartida, observa-se um grande aumento na participação das IT, saltando de 5,0% em 

abril para 22,58% em maio, assim como ligeiro aumento da MEA para 4,83%. Isso pode ser 

explicado devido a ZCIT ter atingido seu pico de atuação sobre o hemisfério sul entre abril e 

maio, sendo este último mês marcado pela desintensificação e início do retorno desse sistema 

ao hemisfério norte, marcando assim a reorganização dos sistemas na região que caracteriza a 

mudança entre o fim do inverno amazônico (maio) e início do verão amazônico (junho).  

Assim, nota-se a participação dos sistemas seguindo o ritmo normal esperado para a 

região no período do ano analisado. A sucessão dos diferentes sistemas ocorre de maneira 

gradual até ocorrer à preponderância de um sistema em relação aos demais, aumentando 
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assim as condições de tempo advindas das propriedades trazidas pelo mesmo. Por fim há um 

retorno da participação de outros sistemas, mantendo-se o ritmo de diferentes estados de 

tempo sazonalmente. 

 

5.4 Distribuição mensal da precipitação na área urbana de Bragança/PA.  

 

Após a análise da participação dos diferentes sitemas atmoféricos que deflagraram 

situações histórias de calamidade na área urbana de Bragança/PA e associadas às inundações 

do Igarapé Cereja, torna-se necessário um estudo da distribuição da precipitação na área de 

estudo durante os meses analisados. Para subsidiar essa análise, optou-se pelos dados 

coletados nos 07 pluviômetros instalados na área urbana. 

No mês de janeiro a precipitação apresentou uma média de 242 mm entre os sete 

postos instalados (média do total coletado diariamente em cada um dos postos), bem como 

uma variação espacial de 60,5mm entre o posto 04 (205,5 mm) e o posto 07 (266,0mm).  

Janeiro somou 17 dias com ocorrência de chuva, sendo que no dia 09 houve um 

evento de extrema precipitação, com média entre os sete postos de 132,0mm. Durante esse 

evento os postos 06 e 07 apresentaram grande variação, com 105,0mm e 153,0mm, 

respectivamente. 

Em geral, o mês de janeiro caracterizou-se pela variação da precipitação entre o norte 

e nordeste em relação a sudoeste, sul e leste da área urbana, sendo os primeiros  com maior 

precipitação. Em termos de bairros, pode-se notar aqueles em que houve maior precipitação 

foram Padre Luiz, Aldeia e Perpétuo Socorro, enquanto que Alto Paraíso e Alegre os bairros 

em que precipitou menos, como mostrado no mapa da Figura 46. 
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Figura 46 - Precipitação Total (mm) - Janeiro de 2014

BASE CARTOGRÁFICA:
-----------------------------------------------------

Carta Topográfica Bragança/PA
IBGE - 1:50.000 - 1979.

Pref. Mun. de Bragança/PA - 2013.
Org.: Costa, T. O, 2014.
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Em fevereiro foram registrados altos totais de precipitação em todos os sete postos de 

coleta, sendo em três postos acima de 400,0mm (postos 01, 04 e 06) e quatro postos acima de 

500,0mm (postos 02, 03, 05 e 07).  A média registrada para o mês foi de 520,0mm, sendo o 

posto 04 com menor registo (448,0mm) e o posto 03 com maior total mensal (586,0mm). 

Nesse mês, em comparação com janeiro, houve aumento de participação da ZCIT na 

circulação atmosférica local, bem como maior numero de dias com chuva, aumento na 

frequência e intensidade das chuvas o que justifica o volume dobrado no local se comparado 

ao mês anterior. 

Assim, observa-se que durante no mês de fevereiro houve grande variação da 

precipitação na área urbana (138,0mm), mantendo-se no entanto as características da 

variabilidade do mês anterior, registrando maior precipitação na porção norte e nordeste, 

enquanto na porção sul, sudoeste e leste os valores foram menores. Os bairros Perpétuo 

Socorro, Padre Luiz, Vila Sinhá, Aldeia e Cereja foram os mais chuvosos durante o mês, 

enquanto Alto Paraíso, Alegre e Taíra mantiveram-se como aqueles que receberam menor 

precipitação (Figura 47). 
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Figura 47 - Precipitação Total (mm) - Fevereiro de 2014

BASE CARTOGRÁFICA:
-----------------------------------------------------

Carta Topográfica Bragança/PA
IBGE - 1:50.000 - 1979.

Pref. Mun. de Bragança/PA - 2013.
Org.: Costa, T. O, 2014.
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Coleta realizada diariamente nos sete pluviômetros instalados na área urbana de Bragança/PA,
nos limites da Bacia Hidrográfica do Igarapé Cereja
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Já o mês de março apresentou média total de precipitacão entre os sete postos de 

527,0mm e foi o mês com maior irregularidade na distribuição pluviométrica entre todos os 

postos de coleta. Quatro postos registraram precipitação acima de 450,0mm (postos 02, 04, 05 

e 07), um posto com registro pluviométricos acima de 550,0mm (posto 03) e dois postos 

acima de 600,0mm (postos 01 e 06), sendo que o posto 06 teve o maior total mensal 

(618,0mm) e o menor registrado no posto 04 (464,0mm). Desse modo, a variação espacial da 

precipitação no mês de março na área urbana foi de 154,0 mm, maior que nos meses 

anteriores. 

Assim como ocorreu entre janeiro e fevereiro, de fevereiro para março, a ZCIT 

intensificou ainda mais sua participação no balanço mensal, passando de 51,8% para 79,0% 

de domínio atmosférico (conforme demonstrado anteriormente na Figura 45). 

A ZCIT, à medida que aproxima-se o Equinócio de Outono (21 de março), desce em 

direção às latitudes do Hemisfério Sul, e aumenta sua participação e contribuição nas 

precipitações nesta região. Como este sistema atmosférico é permanente, pois forma-se da 

convergência dos ventos alíseos, e abastece-se de umidade oceânica, é capaz de precipitar 

todo este excedente sobre o continente, daí residindo o fato de que o mês de março tornar-se 

mais chuvoso, no que se refere aos totais, em comparação com fevereiro, conforme 

observado, inclusive, na Normail Climatológica. 

No mês de março as áreas que receberam maior precipitação sofreram mudança em 

relação a janeiro e fevereiro, mantendo-se a Nordeste, mas com deslocamento em direção à 

Leste e sul, enquanto a menor precipitação manteve-se em direção oeste, noroeste e sudoeste, 

conforme pode ser analisado no mapa da Figura 48. 

Assim, os bairros Alegre, Cereja, Centro e Aldeia foram onde concentrou a maior 

precipitação, diferentemente dos bairros Taíra, Vila Sinhá e Padre Luiz. 
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Figura 48 - Precipitação Total (mm) - Março de 2014

BASE CARTOGRÁFICA:
-----------------------------------------------------

Carta Topográfica Bragança/PA
IBGE - 1:50.000 - 1979.

Pref. Mun. de Bragança/PA - 2013.
Org.: Costa, T. O, 2014.
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Abril foi o mês em que mais choveu na área de estudo durante os meses analisados 

para o inverno amazônico de 2014. Em comparativo aos demais periodos analisados, neste 

mês a precipitação apresentou variabilidade semelhante, com maior volume no norte e 

nordeste da área urbana, apresentando, no entanto, ligeiro deslocamento para o centro. 

Estas caracteristicas acompanham as que foram observadas nos meses anteriores, 

quando as chuvas concentraram-se no setor norte e nordeste, e em março apresentaram 

deslocamento para o centro e leste, mantendo-se em abril com concentração no centro e 

nordeste da área urbana.  

Neste mês há um maior número de dias sob domínio da ZCIT (91,66%), sistema este 

responsável por grande parte das chuvas que caem na região, o que justifica o maior volume 

neste mês. Ainda em abril, há o retorno de participação da MEA (3,33%) nos tipos de tempo, 

evidenciando a reorganização dos sistemas na região. 

Assim, observou-se maior aumento de precipitação nos bairros Aldeia, Vila Sinhá, 

Padre Luiz e Taíra. O posto 07 (bairro Aldeia) registrou 626 mm/mês de precipitação, 

enquanto o posto 01 (bairro Alto Paraíso) registrou 465 mm/mês, uma diferença de 

precipitação mensal de 161 mm/mês entre o nordeste e sudoeste da área urbana, a maior 

diferença registrada entre todos os meses analisados como exposto na figura 49. 
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Figura 49 - Precipitação Total (mm) - Abril de 2014

BASE CARTOGRÁFICA:
-----------------------------------------------------

Carta Topográfica Bragança/PA
IBGE - 1:50.000 - 1979.

Pref. Mun. de Bragança/PA - 2013.
Org.: Costa, T. O, 2014.
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nos limites da Bacia Hidrográfica do Igarapé Cereja

450 470 490 510 530 550 570 590 610

Precipitação Total (mm) - Abril de 2014

Dissertação de Mestrado
PPGGEO - UFSM

Eventos de precipitação extrema associados às
inundações na área urbana de Bragança - PA



122 
 

 
 

O final da coleta em maio registrou volume de 547 mm/mês de precipitação, volume 

este ligeiramente inferior ao precipitado no mês anteiror. Neste período a ZCIT reduziu sua 

participação para 72,58% dos dias, houve um aumento para 22,58% de participação das IT e 

para 4,83% da MEA, marcando assim a desintensificação da ZCIT sobre a região e retorno de 

participação maior dos sistemas MEA e IT que anunciam o final do inverno amazônico e  

inicio do verão. 

Considereando a variabilidade da precipitação na área urbana, observou-se nesse mês 

um padrão semelhante ao observado nos meses anteriores, em especial ao mês de janeiro, 

sendo que no primeiro havia a tendencia de aumento no volume de chuvas para os meses 

seguintes, enquanto no segundo a tendência é de diminuição (Figura 50) 

Do modo geral, os postos localizados ao norte e nordeste da área urbana sempre 

registraram os maiores valores, o que provavelmente está ligado a direção predominante do 

deslocamento dos sistemas atmosféricos, tanto ZCIT quanto IT, que, de acordo com a 

bibliografia, delocam-se do oceano em direção ao continente, ou seja, de nordeste para 

sudoeste, impulsionando as intabilidades em direção a cidade e as mesmas adentrando a área 

urbana pelo seu quadrante Norte/Nordeste (Figura 51). 
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Figura 50 - Precipitação Total (mm) - Maio de 2014

BASE CARTOGRÁFICA:
-----------------------------------------------------

Carta Topográfica Bragança/PA
IBGE - 1:50.000 - 1979.

Pref. Mun. de Bragança/PA - 2013.
Org.: Costa, T. O, 2014.
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Figura 51 - Precipitação Total (mm) - Período de Janeiro a Maio de 2014

BASE CARTOGRÁFICA:
-----------------------------------------------------

Carta Topográfica Bragança/PA
IBGE - 1:50.000 - 1979.

Pref. Mun. de Bragança/PA - 2013.
Org.: Costa, T. O, 2014.
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5.5 Análise dos episódios de alagamentos e inundações, distribuição espacial na área 

urbana de Bragança/PA, no inverno amazônico de 2014.  

 

A coleta de dados meteorológicos em campo, juntamente com as informações 

disponíveis na rede de Estações Meteorológicas do INMET e identificação de danos na área 

urbana causada pelas chuvas em 2014, possibilitou a identificação de 11 eventos extremos 

com relevante repercussão sobre a cidade como mostra o Quadro 05. 

 

 
Episódio 

 
Data do 
Evento8 

 
Precipitação 
Total (mm) 

 
Evento 

Crítico em 
24h 

 
Precipitação 

em 24h9 (mm) 
em Bragança 

 
Precipitação 
em 24h (mm) 
em Tracuateua 

 
SA* 

 
Percentual 

por 
Sistemas 

01 08-09 jan. 132 mm 09 jan. 132 mm Sem dados ZCIT  
 

ZCIT  
= 

 63,63% 

02 05-06 fev. 92,3 mm 06 fev. 66,9 mm 19,5 mm ZCIT 

03 16 fev. 56,4 mm 16 fev. 56,4 mm 43 mm ZCIT+IT 

04 02 mar. 71,6 mm 02 mar. 71,6 mm 37 mm ZCIT 

05 13-16 mar. 127,2 mm 16 mar. 46,9 mm 7,5 mm ZCIT 

06 08-11 abr. 220,7 mm 10 abr. 75,4 mm 66,7 mm ZCIT  
 
 

ZCIT+IT =  
36,37% 

07 27-28 abr. 82 mm 27 abr. 49,7 mm 20,2 mm ZCIT 

08 01-02 mai. 78,8 mm 01 mai. 41,4 mm 26,7 mm ZCIT 

09 06-08 mai. 98,2 mm 06 mai. 42,7 mm 32,8 mm ZCIT+IT 

10 10-12 mai. 105,6 mm 12 mai. 42,9 mm 10,4 mm ZCIT+IT 

11 20-24 mai. 150,1 mm 21 mai. 36,7 mm 38 mm ZCIT+IT 

SA*= Sistema Atmosférico. 
Quadro 05 – Eventos de precipitação extrema e participação de sistemas atmosféricos no ano 

de 2014. 
Org. COSTA, T. O. (2014). 

 

Neste quadro, pode-se observar que dentre os eventos extremos identificados há um 

maior número de ocorrência devido atuação do sistema atmosférico ZCIT (63,63% dos casos 

identificados), enquanto 36,37% dos casos estão ligados a ZCIT associada com o sistema 

atmosférico IT. 

Dentre os eventos citados, o ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2014, apresentou o 

menor total de precipitação (56,4 mm) observado num evento isolado, capaz de causar 

repercussão na área urbana, com alagamentos e inundação.  

                                                 
8 As datas dos eventos consideram o calendário anual, considerando-se o dia de início e de final dos eventos. 
Considera-se o dia como iniciando as 00h e finalizando às 24h, hora local. 
9 Considera-se a precipitação total em 24h aquela estabelecida pela WMO, iniciando às 21h do dia anterior e 
encerrando às 21h do dia atual (hora local). 
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Considerando a distribuição mensal da ocorrência dos eventos, observou-se 01 caso 

em janeiro, 02 em fevereiro, 02 em março e 02 em abril, enquanto maio apresentou 04 

eventos, como exposto no quadro 06. 

 

 
Mês de 

Ocorrência 

 
Número de 

Eventos 

 
Percentual de 

Mensal de 
Eventos 

 
Percentual por Sistema 

Atmosférico 

Janeiro 01 9,09% 9,09% = ZCIT 
 

Fevereiro 
 

02 
 

18,18% 
9,09% = ZCIT 

9,09% = ZCIT+IT 
Março 02 18,18% 18,18% = ZCIT 
Abril 02 18,18% 18,18% = ZCIT 

 
Maio 

 
04 

 
36,36% 

9,09 % =  ZCIT 
27,27% =  ZCIT + IT 

 

Quadro 06 – Ocorrência mensal de Eventos e Balanço de Participação dos Sistemas no ano de 

2014. 

Org. COSTA, T. O. (2014). 
 

Apesar de maio não ter sido o mês mais chuvoso, sendo este o mês de abril, foi o 

mês em que mais ocorreram eventos extremos de precipitação. Isso justifica-se devido a 

reorganização dos sistemas atmosféricos na região que passa a ter maior presença das IT e 

ainda com forte participação da ZCIT, mesmo este sistema estando em fase de 

desintensificação. 

Devido a essas condições é possível observar a maior concentração de eventos em 

associação desses dois sistemas no mês de maio além de maior percentual comparado a outros 

meses do inverno amazônico. 

Assim, a partir da coleta dos dados e identificação das características e repercussão 

de cada evento ocorrido em 2014, foram feitas análises individualizadas dos casos 

identificados e tratados como episódios nos itens seguintes desse capítulo.  

 

5.5.1 Episódio 01 – 08 e 09 de janeiro de 2014. 

 

Esse episódio ocorreu no dia 09 de janeiro de 2014, caracterizando-se por apresentar 

um quadro sinótico que, já durante a manhã do dia anterior (08/01/2014) apresentava áreas de 

baixa pressão e complexos convectivos que se prolongavam pelo Nordeste Paraense e na tarde 
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deste mesmo dia atingiu o litoral, dominando desde a Ilha de Marajó até a costa do Estado do 

Maranhão, no Nordeste Brasileiro.  

Durante a noite do dia 08 por volta das 21h10min (00h10min do dia 09/01 GMT),  

áreas de Instabilidade avançam da costa paraense em direção ao continente, atingindo a área 

urbana de Bragança com chuva forte, prolongando-se durante toda a madrugada até a manhã 

do dia 09/01/2014. 

Durante este evento, registrou-se uma média total de 132 mm de precipitação para os 

sete pluviômetros instalados na cidade, com registro máximo de 153 mm no posto 07 e 

mínimo de 105 mm no posto 06, caracterizando-o como um evento de precipitação extrema 

(CONTI, 1998), cuja distribuição espacial na área urbana pode ser melhor visualizada no 

mapa da Figura 52. 
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Analisando a variabilidade da precipitação na área urbana durante esse evento, 

observa-se uma diferença de quase 50,0 mm de precipitação entre o setor norte e o sul. Na 

área norte, nos bairro Vila Sinhá, Perpétuo Socorro, Padre Luiz e Aldeia  o volume de 

precipitação foi maior e onde houve registro de maiores danos na área urbana.  

Infelizmente, não há como comparar a quantidade de precipitação ocorrida em 

Bragança e na estação meteorológica de Tracateua, uma vez que esta estava com problemas 

de registro de dados, o que acabou sendo solucionado nos dias seguintes. 

O quadro sinótico que deflagrou este evento, conforme pode ser visualizado em 

imagens de satélite e cartas sinóticas (Figura 53) compõe-se da participação da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), dado que a ocorrência de chuva abundante, contínua, e 

durante a madrugada somente pode ser provocada por este sistema, uma vez que as 

Instabilidades Tropicais enfraquecem-se durante a noite pelo resfriamento da atmosfera. 

 

 

Figura 53 – Imagem de satélite e carta sinótica das 00h do dia 09/01/2014, que mostram o 
quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014). 
 

A variabilidade presente nesse evento segue o mesmo padrão observado na 

precipitação mensal durante os meses de janeiro, fevereiro e março, onde a precipitação 

concentra-se mais sobre o norte e nordeste da área urbana, enquanto o sul e sudoeste a 

precipitação é menor. Durante os dias anteriores ao evento, havia chovido pouco, um total de 

17 mm para os oito dias iniciais do mês de janeiro, o solo ainda apresentava-se pouco seco 

devido a longa estiagem do Verão (Inverno e Primavera austral). 
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Neste evento, o posto que registrou o maior total de chuva foi o de número 07, no 

bairro Padre Luiz. Foram registrados diversos pontos de alagamentos pela cidade, bem como 

elevação das águas do Igarapé Cereja, que invadiu algumas casas situadas às suas margens. 

Os bairros Aldeia, Padre Luiz, Perpétuo Socorro, Cereja, Centro e Samaumapara foram os 

mais afetados pelos alagamentos e/ou inundação provocada pelo Igarapé. 

No Centro da cidade a área comercial (que fica próximo ao bairro Padre Luiz) ficou 

alagada, durante a manhã os funcionários retiravam a água que invadiu os estabelecimentos, o 

mesmo se repetiu na Aldeia onde a água invadiu muitas casas e ruas situadas nas 

proximidades da foz do Igarapé Cereja e Rio Caeté. No bairro Padre Luiz, local de maior 

registro extremo de precipitação, moradores alugaram uma retroescavadeira que abriu um 

canal no meio da rua para escoar a água, que invadia as casas, até um córrego próximo 

(Figura 54). 
 

 

Figura 54 – Abertura de canal com auxílio de retroescavadeira para escoamento das águas 
devido aos alagamentos na Travessa Santana, Bairro Padre Luiz. 

 
 

Fonte: registro de campo, COSTA, T.O; 2014. 
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5.5.2 Episódio 02 – 05 e 06 de Fevereiro de 2014. 
 

Esse episódio caracterizou-se por apresentar durante a noite do dia 05 de fevereiro 

grande nebulosidade sobre a região, provocando algumas pancadas de chuva durante o início 

da noite, com volume de 25 mm. Já no dia 06 por volta de 11h 00min da manhã a atuação da 

ZCIT sobre o litoral do Pará trouxe instabilidade sobre a região (Figura 55) provocando 

pancadas de chuva com volume de 40 mm (registrado no posto 01) durante pouco menos de 

40 minutos.  

 

 

Figura 55 – Imagem de satélite e carta sinótica das 12h do dia 06/02/2014, que mostram o 

quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 
Org. COSTA, T. O. (2014). 

 

Por volta de 11h55min voltou a chover por uns 15min, aumentando a precipitação para 

um total de 67 mm, quando foram identificados alagamentos nos bairros Aldeia, Padre Luiz, 

Perpétuo Socorro, Samaumapara e Cereja. O nível do Igarapé Cereja subiu, mas logo voltou 

às condições habituais com a perda da alimentação na vazão, evitando assim a ocorrência de 

inundação prolongada e danos significativos (Figura 56). 
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Figura 56 – Igarapé Cereja durante o Episódio 02, Bairro Aldeia. 

Fonte: Registro de campo, COSTA, T. O. (2014). 
 
 

Foram registrados diversos pontos de alagamentos pela cidade, nos bairros Aldeia, 

Padre Luiz, Perpétuo Socorro (Figura 57), Cereja e Centro. A área comercial do centro da 

cidade ficou alagada. 

 

Figura 57 – Alagamento na PA-458, Bairro Perpétuo Socorro. 

Fonte: Registro de campo, COSTA, T. O. (2014). 
 

Durante este evento, o posto que registrou o maior total de chuva foi o de número 05, 

no bairro Aldeia, com 107 mm nos dois dias, seguido do posto 02 com 100 mm e 07 com total 

de 98 mm. Fica evidente assim a maior concentração da precipitação sobre o médio e baixo 

curso do Igarapé seguindo a variabilidade da precipitação nesse evento que concentrou-se 

sobre o centro-norte e nordeste da cidade, enquanto o sul e sudoeste a precipitação foi menor 

(Figura 58). 
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Figura 58 - Precipitação Total (mm) - Evento extremo de 05 e 06 de fevereiro de 2014

BASE CARTOGRÁFICA:
-----------------------------------------------------
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5.5.3 Episódio 03 – 16 de fevereiro de 2014. 
 
 

Esse evento caracterizou-se pela atuação das IT sobre a região durante toda a manhã 

e intensificação da ZCIT no início e final da tarde do domingo 16/02, provocando muita 

instabilidade atmosférica e deslocamento de nuvens carregadas do oceano em direção à costa 

paraense (Figura 59), acumulando uma média de 56,4 mm para os 07 postos instalados. 

 

 

Figura 59 – Imagem de satélite e carta sinótica das 00h do dia 16/02/2014, que mostram o 
quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014). 
 

Nesse evento, a precipitação concentrou-se no norte e nordeste da área urbana, com 

maior volume registrado no posto 03 (70 mm) ao norte da área urbana, e menor no posto 04 

(42 mm) no sentido sudoeste, totalizando uma diferença de 28 mm (Figura 60). 

A mídia televisionada local noticiou alagamentos causados pela chuva em algumas 

áreas do centro comercial, bairro Padre Luiz e Aldeia, não sendo possível nesse evento o 

registro fotográfico. 
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Figura 60 - Precipitação Total (mm) - Evento extremo de 16 de fevereiro de 2014

BASE CARTOGRÁFICA:
-----------------------------------------------------

Carta Topográfica Bragança/PA
IBGE - 1:50.000 - 1979.

Pref. Mun. de Bragança/PA - 2013.
Org.: Costa, T. O, 2014.
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nos limites da Bacia Hidrográfica do Igarapé Cereja
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5.5.4 Episódio 04 - 02 de março de 2014.  

 

No dia 01 de março, a presença marcante da ZCIT sobre a região durante a noite 

possibilitou a formação de nuvens carregadas e grande volume de precipitação durante a 

madrugada e manha do dia 02/03, configurando o quadro sinótico que deflagrou o evento de 

precipitação extrema classificado como episódio 04 (Figura 61). 

 

 

Figura 61 – Imagem de satélite e carta sinótica das 00h do dia 02/03/2014, que mostram o 
quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014). 
 

Este episódio caracterizou-se por apresentar maior precipitação sobre o centro e 

nordeste da área urbana, com totais de 85 mm no posto 05 (Nordeste), 80 mm no posto 03 

(norte) e 75 mm no posto 06 (centro), e mínimo de 52 mm no posto 04 (sudoeste). A 

diferença entre o máximo e mínimo de precipitação neste episódio configurou-se entre os 

postos 05 e 04, com diferença de 33 mm. 

Áreas no Centro, Aldeia e Perpétuo Socorro apresentaram alagamentos (Figura 62), e 

foi noticiado na televisão local que a água invadiu casas nas áreas adjacentes ao Igarapé 

Cereja, no bairro de mesmo nome, evidenciando um aumento no nível d’água e 

transbordamento do leito principal, configurando a inundação. 
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Figura 62 – Alagamento na área comercial no dia 02/03/2014, Bairro Centro. 

 
Fonte: Divulgação em rede social, autor desconhecido. (2014). 

 

Observa-se que neste episódio que a variabilidade da precipitação segue o mesmo 

padrão diferencial de precipitação encontrado na precipitação mensal para os meses 

analisados, sempre com maior volume nos quadrantes norte e nordeste, e menor no sul e 

sudoeste da área urbana.  

Neste caso, no entanto, observou-se um ligeiro deslocamento da precipitação na 

direção do centro da área urbana, distribuindo a chuva sobre o médio e baixo curso do Igarapé 

(Figura 63). 
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Figura 63 - Precipitação Total (mm) - Evento extremo de 02 de março de 2014

BASE CARTOGRÁFICA:
-----------------------------------------------------

Carta Topográfica Bragança/PA
IBGE - 1:50.000 - 1979.

Pref. Mun. de Bragança/PA - 2013.
Org.: Costa, T. O, 2014.
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nos limites da Bacia Hidrográfica do Igarapé Cereja
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5.5.5  Episódio 05 - 13 a 16 de março de 2014.  

 

No dia 13 de março por volta das 22h30min (01h30min de 14/03 GMT10), começou a 

chover e a trovejar forte durante horas, prolongando-se pela madruga ate início da manhã com 

volume de chuva de até 65 mm (posto 03) alagando o centro comercial. A chuva continuou 

até o dia 16/03 quando choveu forte no final da tarde e perdurou pela noite, alagando a área 

central e obrigando o comércio de domingo a fechar devido aos alagamentos e a falta de 

clientela que não dispôs a sair no temporal. 

A participação da ZCIT por longos períodos sobre a região (Figura 64) favoreceu o 

grande volume de precipitação durante três dias consecutivos.  

 

 

Figura 64 – Imagem de satélite e carta sinótica das 12h do dia 16/03/2014, que mostram o 
quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014). 

 

Entre os dias 13 e 16 de março (GMT) ocorreu grande volume de precipitação, 

totalizando 127,2 mm de média para os 07 postos instalados, de onde pôde-se obter o mapa de 

variabilidade disposto na figura 65. 

 

                                                 

10   Considerou-se no relato o inicio do evento no dia 13/03, por iniciar o evento às 22h30min deste dia, porém 
consideraram-se os dados do dia 14/03 GMT (iniciado às 21h do dia 13/03, hora local) segundo normas da 
WMO. 
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Figura 65 - Precipitação Total (mm) - Evento extremo de 13 a 16 de março de 2014

BASE CARTOGRÁFICA:
-----------------------------------------------------

Carta Topográfica Bragança/PA
IBGE - 1:50.000 - 1979.
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Org.: Costa, T. O, 2014.
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nos limites da Bacia Hidrográfica do Igarapé Cereja
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Durante esses dias foi registrada maior variabilidade de precipitação entre o posto 05 

(139 mm) e posto 04 (92 mm). Durante este evento observou-se a diferença de variabilidade 

entre o setor nordeste e sudoeste de 47 mm e problemas provocados pelas chuvas no dia 16/03 

nos bairros Aldeia, Padre Luiz e Cereja e Taíra e Vila Nova (entre Taíra e Alegre, não 

disposto na divisão disponível na prefeitura local) devido elevação do nível do Igarapé Cereja, 

e, no Perpétuo Socorro e Vila Sinhá devido a alagamentos. 

 

5.5.6 Episódio 06 – 08 a 11 de abril de 2014. 

 

O episódio 06 ocorreu entre os dias 08 e 11 de abril (Figura 66), acumulando nesse 

período uma média total de 220,7 mm de chuva. O pico de maior precipitação nesse episódio 

ocorreu durante o evento do dia 10/04 com 75,4 mm de precipitação acumulado em 24h. 

 

 

Figura 66 – Imagem de satélite e carta sinótica das 12h do dia 08/04/2014, que mostram o 
quadro sinótico do inicio do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014). 

 

Esse episódio caracterizou-se pela presença do sistema atmosférico ZCIT sobre a 

região durante toda a primeira quinzena do mês, provocando chuva durante 06 dos 07 dias 

que antecederam o inicio dos eventos desse episódio, totalizando nesse intervalo um volume 

de 60,3 mm, valor inferior ao precipitado somente no dia 10/04 (75,4mm) como mostra o 

quadro sinótico da figura 67. 
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Figura 67 – Imagem de satélite e carta sinótica das 00h do dia 10/04/2014, que mostram o 
quadro sinótico do pico do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014). 

 

Durante esse episódio observa-se nas imagens de satélite a presença constante de 

nebulosidade sobre a região com presença marcada durante toda a noite do dia 09 e 

prolongamento por todo o dia 10, quando houve maior precipitação. 

Durante esses eventos houve relatos de alagamentos nos bairros centro, Aldeia, Padre 

Luiz e Cereja. Segundo o noticiário televisivo local o nível do Igarapé Cereja se elevou 

invadindo algumas casas que se situam as proximidades do canal, porém sem provocar danos 

graves. 

Nesse episódio o posto 05 (nordeste) registrou maior precipitação com 255 mm, 

seguido do posto 06 (centro) com 236 mm. O posto 04 (sudoeste) seguiu o padrão que 

apresentou nos demais episódios, representando o mínimo com 196 mm, seguido do posto 01 

(sul). 

No mapa de variabilidade (Figura 68) deste episódio observa-se um centro de maior 

precipitação sobre o bairro Taíra, Vila Sinhá e Cereja, e outro registro anômalo sobre os 

bairros Aldeia e Padre Luiz. Nota-se que a pesar de uma maior concentração da precipitação 

sobre o bairro Taíra, este não apresentou danos ou problemas ocasionados pelas chuvas. Isso 

pode estar relacionado a presença maior nesse bairro de áreas com matas que retém o fluxo 

superficial das águas e equilibram a alimentação para o Igarapé, além de nessa área não haver 

grandes ocupações próximas ao canal principal. 
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Figura 68 - Precipitação Total (mm) - Evento extremo de 08 a 11 de abril de 2014
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5.5.7 Episódio 07 – 27 e 28 de abril de 2014. 

 

O episódio 07 apresentou precipitação total de 82 mm, distribuídos 49,7 mm no dia 

27/04 e 32,3 no dia 28/04. Essa configuração se deve ao fato do sistema atmosférico ZCIT ter 

penetrado na região durante o dia 26, se intensificando durante a noite do dia 27, provocando 

chuva forte com prolongamento pela madrugada do dia 28/04 como mostra a figura 69. 

 

 

Figura 69 – Imagem de satélite das 21h do dia 27/04/2014 e carta sinótica das 00h do dia 
28/04/2014, que mostram o quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014). 

 

Durante esse episódio houve inundação no Igarapé Açaizal (Figura 70), tributário do 

Igarapé Cereja, no bairro Vila Nova (bairro não disposto na configuração disponível na 

prefeitura local, mas que localiza-se nas confluências dos bairros Taíra, Alegre e Alto Paraíso, 

conforme informado por moradores do local. Também houve transbordamento do canal 

provocando inundação na ocupação da COSANPA, no bairro Cereja. 
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Figura 70 – Iagarapé Açaizal, onde ocorreu inundação durante o episódio 07, nos limites entre 
os bairros Alegre e Taíra. 

 
Fonte: Registro de campo, (2014). 

 

A variabilidade nesse episódio mostrou-se como a mais homogênea sobre a área 

urbana, não apresentando valores diferenciais significativos entre os postos. Observa-se no 

mapa uma pequena variação na precipitação no setor leste, onde a quantidade foi menor 

(Figura 71). 
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Figura 71 - Precipitação Total (mm) - Evento extremo de 27 e 28 de abril de 2014
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5.5.8 Episódio 08 – 01 e 02 de maio de 2014. 

 

O episódio 08 é marcado pela presença da ZCIT sobre a região que desde março vem 

aumentando sua participação nas condições de tempo e atingindo seu pico de atuação nos 

meses de abril e maio. Nesse último, apresentando um decréscimo na participação desse 

sistema, se comparado ao mês anterior. 

Nesse evento houve relatos de alagamentos nos bairros Perpétuo Socorro e Padre 

Luiz, além da Vila Acarajó (área de expansão urbana localizada a 2 km ao norte da cidade, 

considerada como zona rural). 

Nesse evento foram registrados 78,9 mm de precipitação entre a tarde do dia 01/05 e 

manhã dia 02/05 como pode ser observado no quadro sinótico exposto nas figuras 72 e 73. 

 

 

Figura 72 – Imagem de satélite e Carta sinótica das 12h do dia 01/05/2014, que mostram o 
quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014) 
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Figura 73 – Imagem de satélite das 06h do dia 02/05/2014 e Carta sinótica das 12h do dia 
02/05/2014, que mostram o quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte : Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014) 

 

Considerando o mapa de variabilidade, o posto 05 registrou a menor precipitação (55 

mm), seguido do posto 06 (60 mm). A concentração da precipitação localizou-se no setor 

norte, onde o posto 03 registrou 100 mm, seguido do posto 07, com 90 mm. Observa-se que 

apesar do posto 05, que nos demais eventos estavam entre os que registraram maior 

precipitação, desta vez registrou a menor. Ainda assim, a variabilidade continuou 

evidenciando uma maior precipitação ao norte da cidade, desta vez no posto 03 (Figura 74). 
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Figura 74 - Precipitação Total (mm) - Evento extremo de 01 e 02 de maio de 2014.
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5.5.9 Episódio 09 – 06 a 08 de maio de 2014. 

 

A ação da ZCIT associada às IT no dia 06 de maio e consequente predomínio de 

tempo chuvoso provocado pela Convergência Intertropical nos dias seguintes até o dia 08 do 

mesmo mês, proporcionou condições atmosféricas que desencadeou eventos extremos de 

precipitação nesse período, o qual classificou-se como o episódio de número 09. 

As condições atmosféricas no final da tarde e inicio da noite do dia 06 apresentam 

grande nebulosidade sobre o nordeste paraense com nuvens avançando do oceano sobre o 

continente na altura da cidade de Bragança (Figura 75), provocando grande precipitação com 

totais de 42,7 mm (média diária para os 7 postos). 

 

Figura 75 – Imagem de satélite das 21h (GMT) do dia 06/05/2014 e Carta Sinótica das 00h 
(GMT) do dia 07/05/2014, que mostram o quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014) 

 

A condição de instabilidade na noite do dia 06 continua sobre a madrugada do dia 07 

avançando até o início da manhã desse dia quando a chuva cessou, voltando a ocorrer 

precipitação ao final da tarde e noite desse dia, registrando até esse momento mais 28,1 mm 

precipitados. Esse quadro prolongou-se pela madrugada do dia 08/05 quando se registrou 

mais 27,4 mm de precipitação, acumulando um total de 98,3 mm. 

Do total de precipitação acumulado nesse episódio, observou-se maior quantidade 

por posto o valor registrado no de número 06 (128 mm), seguido do posto 05 (105 mm). 

Seguindo a tendência contrária, os postos 02 (83 mm) e 07 (89 mm) registraram a menor 

quantidade. Com essas características, pôde-se elaborar o mapa mostrado da figura 76.  



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Vila Sinhá

Padre Luiz

Taíra

Riozinho

Aldeia

Alegre

Alto Paraíso

Centro

Perpétuo Socorro

Samaumapara

Morro

Cereja

7

6

5

4

3

2

1

300000 302500 305000

98
82

00
0

98
85

00
0

!( Pluviômetros (1 a 7)
Rede Hidrográfica
Vias de Acesso
Limite - BH Igarapé Cereja
Rio Caeté
Bairros

LEGENDA:

Figura 76 - Precipitação Total (mm) - Evento extremo de 06 a 08 de maio de 2014.
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No mapa pode-se observar um maior volume precipitado sobre o nordeste e centro da 

área urbana, enquanto o setor norte apresentou uma quantidade inferior, evidenciando um 

evento com variabilidade semelhante aos anteriores, mas com ligeira mudança se comparado 

o setor norte. 

Durante esse evento registrou-se inundação de baixa magnitude sobre os bairros 

Cereja, Padre Luiz e Aldeia, além de alagamentos no Centro e Perpétuo Socorro. Supõe-se 

que mesmo o volume precipitado tenha sido expressivo, os danos não foram maiores devido 

ao evento ter um maior prolongamento no espaço/tempo, o que favoreceu a vasão no Igarapé, 

registrando-se apenas elevações no nível das águas durante os picos. 

 

5.5.10 Episódio 10 – 10 a 12 de maio de 2014. 

 

No penúltimo episódio observado, de número 10, ocorrido entre os dias 10 e 12 de 

maio, as características atmosféricas foram semelhantes ao de número 09, tanto na presença 

dos sistemas atmosféricos, com presença da ZCIT associada a IT no primeiro dia e 

permanência da ZCIT nos dois dias seguintes, quanto na quantidade de dias de duração do 

evento (3) e no volume precipitado 105,6 mm, como mostra a figura 77. 

 

 

Figura 77 – Imagem de Satélite e Carta Sinótica das 12h (GMT) do dia 10/05/2014, que 
mostram o quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

 
 

Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 
Org. COSTA, T. O. (2014) 

 



153 
 

 
 

Esse episódio diferencia-se, no entanto, na variabilidade da precipitação sobre a área 

urbana, apresentando maior precipitação sobre o norte, centro e nordeste, e menor sobre o sul 

e sudoeste. 

Nesse episódio os postos 03 (136 mm) e 07 (129 mm), nos bairros Perpétuo Socorro 

e Padre Luiz respectivamente, registraram maior precipitação enquanto a menor precipitação 

seguiu nos postos 04 (62 mm) e 06 (83 mm), nos bairros Alto Paraíso e Taíra. 

As condições de inundação do Igarapé Cereja voltaram a ocorrer no sentido do 

médio para o baixo curso, entre os bairros cereja e Aldeia, além do bairro Alegre, provocado 

por um canal tributário. A variabilidade da precipitação nesse episódio está mostrada na 

figura 78. 
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Figura 78 - Precipitação Total (mm) - Evento extremo de 10 a 12 de maio de 2014.
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5.5.11 Episódio 11 – 20 a 24 de maio de 2014. 

 

O último episódio analisado, o episódio 11, ocorreu nos dias 20, 21 e 22 de maio 

com participação de IT associada a ZCIT no dia 20, predomínio de IT no dia 21 e deste 

sistema associado a ZCIT no dia 22. Nesse episódio observou-se nebulosidade na tarde do dia 

20, provocando chuvas durante a tarde e noite desse dia (Figura 79) acumulando um total de 

18 mm até as 00h GMT (21h, hora local).  

 

 

Figura 79 - Imagem de satélite das 18h (GMT) do dia 20/05/2014 e Carta Sinótica das 00h 
(GMT) do dia 20/05/2014, que mostram o quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014) 

 

Ainda durante a noite do dia 20 e madrugada do dia 21 a precipitação se intensifica, 

quando se observa a formação de uma grande linha de instabilidade sobre o litoral amazônico 

desde o Amapá, passando pelo Pará e atingindo o Maranhão (Figura 80), atuando até o inicio 

da manhã quando perde força e volta a intensificar-se no final da tarde, acumulando um total 

de 36,7 mm nesse dia. 
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Figura 80 – Imagem de satélite das 06h (GMT) do dia 21/05/2014 e Carta Sinótica das 00h 
(GMT) do dia 21/05/2014, que mostram o quadro sinótico do evento de precipitação extrema. 

 
Fonte: Imagens de Satélite: CPTEC/INPE (2014); Cartas Sinóticas: Marinha do Brasil (2014). 

Org. COSTA, T. O. (2014) 

 
Durante a tarde do dia 22 houve a presença de forte IT, que esteve associada à ZCIT 

provocando mais precipitação sobre a região, acumulando um total de 35,6 mm. Para os três 

dias de evento foram registrados um total de 90,3 mm (Figura 81). 
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Figura 81 - Precipitação Total (mm) - Evento extremo de 20 a 24 de maio de 2014.

BASE CARTOGRÁFICA:
-----------------------------------------------------

Carta Topográfica Bragança/PA
IBGE - 1:50.000 - 1979.

Pref. Mun. de Bragança/PA - 2013.
Org.: Costa, T. O, 2014.

Escala 1:35.000

0 0,5 10,25
km

Zona Rural

BR 308 BR 308

PA 112

PA 458
Rio Caeté

Igarapé Cereja

±

Coleta realizada diariamente nos sete pluviômetros instalados na área urbana de Bragança/PA,
nos limites da Bacia Hidrográfica do Igarapé Cereja

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Precipitação Total (mm) 
Evento extremo de 20 e 24 de maio de 2014.

Dissertação de Mestrado
PPGGEO - UFSM

Eventos de precipitação extrema associados às
inundações na área urbana de Bragança - PA



158 
 

 
 

Considerando a variabilidade, os setores norte e nordeste da área urbana 

apresentaram maior precipitação, com 100 mm no posto 06, 99 mm no posto 03 e 94 mm no 

posto 05.  Os postos 07 (80 mm) e 04 (83 mm) apresentaram os menores valores. 

Durante o pico deste evento foi registrado inundação de pouco impacto no Igarapé 

Cereja. O Nível da água do Igarapé transbordou o leito nos bairros Cereja, Padre Luiz e 

Aldeia, e ocorreram alagamentos no Alegre e Centro. 

 

6.5.12 Áreas de Risco a Alagamentos e Inundações. 

 

Com base nos dados coletados em campo e análise dos eventos, foi possível construir 

a base de dados referente à variabilidade da precipitação na cidade de Bragança. 

Com as informações obtidas foi possível construir de forma mais precisa um mapa de 

áreas de risco sujeitas a alagamentos e inundação na área urbana de Bragança/PA. 

A construção desse mapa teve por base o número de eventos que desencadearam 

alagamentos e inundação por bairro, registradas no ano de 2014 durante os 11 eventos 

extremos. Desse modo, tem-se o mapa disposto na figura 82 que apresenta três classes de 

risco. 
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Ao observar a configuração do mapa, nota-se que as áreas dispostas em vermelho são 

as que apresentam maior risco (alto risco) de sofrerem impactos advindos de eventos 

extremos de precipitação. Essas áreas, situadas no nordeste da cidade, são também as que 

apresentaram maior total de precipitação durante os meses em que houve coleta e análise dos 

dados pluviométricos. 

A variabilidade da precipitação e distribuição espacial de danos por alagamento e 

inundações relaciona-se espacialmente. As inundações mostraram-se mais frequentes no 

médio e baixo curso do Igarapé Cereja e em um de seus tributários, sendo as áreas 

classificadas como alto risco as que foram atingidas de 6 a 9 vezes durante os 11 eventos de 

2014. 

As áreas classificadas como de alto risco compreendem os bairros Aldeia, Centro, 

Cereja e Padre Luiz. Nesses bairros, as áreas atingidas por inundações correspondem 

principalmente às áreas de ocupação irregular “Rua Nova”, “Portinho”, “Invasão da Cosanpa” 

(mostradas no item 3.1) e áreas adjacentes.  

Nessas ocupações o risco é maior devido à proximidade das construções sobre o 

canal principal do Igarapé Cereja, deixando a população em eminente risco mesmo nas 

inundações  de baixa intensidade. Além disso, as condições estruturais das moradias, em sua 

maioria de madeira e pertencentes à população de baixa renda, evidenciam maior 

vulnerabilidade da população dessas áreas em comparação às adjacentes.  

Quanto aos alagamentos, são mais frequentes nos bairros Centro e Aldeia. A 

frequência maior sobre esses bairros deve-se além do volume de precipitação sobre essas 

áreas ser maior que outras, como visto nesta pesquisa, e à maior impermeabilidade do solo e 

retenção de água na bacia do Igarapé Cereja, visto que trata-se de áreas centrais em que há 

ruas com asfalto em sua totalidade, bem como áreas comerciais, residenciais e de serviços. 

Aliado a essas condições, nesses bairros estão as menores cotas topográficas, 

caracterizando-os como áreas baixas, onde há grande precipitação e alta intervenção antrópica 

nas condições naturais. 

As áreas amarelas no mapa (médio risco) referem-se aos bairros Alegre e Perpétuo 

Socorro, situados a leste e norte da cidade, respectivamente. Nesses bairros registrou-se 

impactos provocados por no mínimo 3 e máximo de 6 eventos dentre os 11 ocorrido em 2014, 

situando-se assim como a segunda área mais atingida por eventos extremos de precipitação. 
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Relacionando a variação da precipitação no período de análise, o setor norte ficou 

entre as áreas de maior volume total, juntamente com o nordeste. O centro e leste da cidade 

registraram o segundo maior total.  

Deste modo, nota-se que o volume de precipitação exerce influência sobre o número 

de impactos pluviométricos na área urbana, porém a proporção dos danos comparando-se o 

setor norte com o nordeste (ambos com igual volume precipitação), estes foram de menor 

proporção no setor norte. Isso se deve as condições presentes nos bairros situados ao norte, 

que possuem menor quantidade de área construída em relação à área total do bairro, padrão de 

ocupação residencial, presença de espaços que favorecem a permeabilidade do solo, tais como 

os quintais das residências e a presença de vegetação arbórea nas imediações.  

As áreas de baixo risco, situadas a oeste, sudoeste e sul da cidade, configuradas em 

verde no mapa, correspondem aos bairros Alto Paraíso, Taíra, Vila Sinhá e Zona Rural.  

Nesses bairros estão situadas as áreas de expansão da ocupação urbana, e possuem 

áreas de vegetação relativamente preservadas. As maiores cotas topográficas do perímetro 

urbano estão nesses bairros e apresentam pouca ocupação nas margens dos igarapés. 

Essas características permitem a existência de áreas de lazer e balneabilidade para a 

população local, além de um número expressivo de sítios e chácaras particulares, como no 

exemplo exposto na figura 83. 

 

 

Figura 83 – Área composta por sitios, chacaras e balneários, no bairro Taíra.  
Fonte: Imagens Street View – Google Maps (Agosto de 2012). 

Org. COSTA, T. O. (2014). 
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A exceção dessas características podem ser observadas no sentido sul desses bairros, 

ao longo do curso do Igarapé Açaizal, tributário do Igarapé Cereja, que nasce no bairro Alto 

Paraíso, passa pelos bairros Vila Nova e Alegre até desaguar no Cereja. 

Nesse sentido, é importante destacar que as áreas de vegetação preservadas ao longo 

do alto curso do Igarapé Cereja, sobretudo no bairro Taíra e zona rural, devem ser mantidas, 

afim de que possam desempenhar o papel natural de contenção e manutenção das águas 

pluviais por mais tempo na bacia hidrográfica e contribuir para a maior infiltração de água no 

solo. 

Desse modo, amplia-se o tempo de escoamento da água até sua chegada ao canal 

principal do igarapé, reduzindo desta forma o rápido aumento no volume de água, com 

consequente transbordamento do leito, provocando inundações. 

Medidas como esta podem contribuir para que não se eleve o nível dos desastres, 

tanto em magnitude quanto em área, pois a medida que a expansão urbana for se consolidando 

da forma com que vem sendo conduzida, é provável que as inundações  sejam mais frequentes 

e mais danosas no médio e baixo curso do Igarapé, além de poder ser estendidas para o 

perímetro do alto curso.  

Nesse sentido, é importante destacar que as características climáticas da variabilidade 

pluviométrica, como constatadas nessa pesquisa, apresentam risco no que se refere a 

alagamentos e as inundações  na área urbana, porém as condições atuais de ocupação podem 

causar aumento no número de impactos dessa natureza. 

Assim, é importante prover políticas públicas de preservação das áreas de 

Preservação Permanente (APPs), onde ainda existem matas de galeria e ciliares ao longo do 

Igarapé Cereja e recomposição em áreas onde estas foram extintas, acompanhadas do 

remanejamento gradual das populações que encontram-se nas áreas de risco, sobretudo, 

aquelas situadas nos bairros Aldeia, Padre Luiz e Cereja. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Neste trabalho pretendeu-se estudar o clima urbano de Bragança/PA com ênfase ao 

terceiro canal de percepção Sistema Clima Urbano, o canal do impacto meteórico, uma vez 

que este é o canal que mais impactos negativos têm gerado ao meio urbano amazônico, 

sobretudo quando ocorrem as inundações provocadas pelo transbordamento dos rios e 

igarapés, como o Cereja, em Bragança/PA. A partir do referencial teórico abordado, dos 

dados coletados em campo e sua posterior análise, considera-se alguns pressupostos 

observados e que impõem resultados à pesquisa.  

Relacionando o histórico dos episódios de inundações, encontrou-se um mínimo de 

74 mm de chuva acumulada em 24h (registrado 06 de maio de 2011) capaz de gerar 

inundação no Igarapé Cereja e alagamentos com impactos no espaço urbano de Bragança, e 

um máximo já registrado de 167 mm em 24h (registrado em 05 de maio de 2008).  

Ao considerar os dados coletados em campo e a repercussão espacial no ano de 2014 

observou-se, no entanto, que um mínimo de 56,4 mm em 24h (registrado dia 16 de fevereiro) 

ocorrido num evento isolado de apenas um dia, é capaz de gerar impactos. 

Os episódios de precipitação extrema que provocaram inundação estão associados a 

dois sistemas atmosféricos predominantes, a ZCIT e as IT. Sendo o primeiro sistema 

associado à 57,1% dos casos de inundação no período de 2004-2013, enquanto as IT à 14,3% 

dos casos. Além disso, observou-se que 28,6% dos eventos foram provocados pela ZCIT e IT 

associadas.  

Considerando o mês em que cada episódio ocorreu, observou-se 14,3% (1) em 

janeiro, 14,3% (1) em fevereiro, 14,3% (1) em abril e 57,1% (4) em maio. 

A frequência maior de registro de inundações em maio pode justificar-se pela 

variação sazonal da ZCIT, estando nesse período localizada no ápice de sua posição sul e 

sendo este o sistema que esteve associado à maioria dos eventos durante o inverno amazônico, 

como descrito anteriormente. Além disso, neste período o solo apresenta uma saturação mais 

rápida devida ao grande volume de chuvas que já recebeu durante os meses anteriores, 

favorecendo o acúmulo e escoamento de quantidade maior de água em direção ao canal 

principal de drenagem da bacia hidrográfica do Igarapé Cereja.  

Considerando o histórico de eventos, em todos houve danos significativos, como 

invasão das casas pelas águas, casas danificas ou destruidas, desabrigados, perda de móveis, 
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destruição de pontes e danificação de vias urbanas. De modo geral as áreas afetadas são 

sempre as mesmas. 

Considerando o balanço de participação dos sistemas nos eventos durante o período 

de janeiro a maio de 2014, 63,63% (7) tiveram por causa a atuação da ZCIT sobre a região, 

enquanto 36,36% (4) dos episódios de precipitação extrema ocorreram em decorrência da 

atuação das IT em associação com a ZCIT. Evidenciando desse modo a contribuição decisiva 

do sistema ZCIT na ocorrência de eventos com danos no período, de forma isolada ou em 

associação com outros sistemas locais/regionais. 

As IT de forma isolada, por sua vez, atuaram com menor frequência na ocorrência de 

inundações, tanto como observado na análise histórica quanto no período de coleta no ano de 

2014, além da contribuição desse sistema nos danos urbanos estar em alguns casos associados 

com a ZCIT. 

Considerando o balaço diário de participação dos sistemas no período de janeiro a 

maio, no primeiro mês, as ITs tiveram 33,9% de frequência sobre o local, sendo superadas 

pela ZCIT com 38,7% de frequência de dias, acompanhadas pela atuação da MEA em 17,7% 

dos dias e 9,7% da MEC. Desse modo, há uma participação maior da ZCIT e IT no balanço de 

participação mensal, favorecendo maior instabilidade e possibilidades de chuva. 

Nos meses seguintes, de fevereiro e março, a participação da ZCIT no balanço dos 

sistemas atuantes sobre a região foi aumentando progressivamente, enquanto das IT deve uma 

gradual redução, acompanhada de uma participação pouco variante da MEA e uma redução 

na frequência da MEC sobre o leste da Amazônia, dado que sua participação está associada ao 

inverno do Hemisfério Norte, e que esta mesma estação finda-se em março. Nesse interim 

observou-se uma substancial elevação no volume de chuvas e um aumento nos dias com 

chuva, acompanhando a dinâmica dos sistemas atmosféricos. 

Em abril a ZCIT apresentou seu ponto máximo de atuação sobre a região, 

participando nas condições de tempo em 91,7% dos dias. Com a elevação da participação da 

ZCIT nesse período, ouve redução na contribuição das IT e MEA, mas com aumento no 

volume pluviométrico, dada as características de corrente perturbada desse sistema que 

provoca chuvas abundantes. 

No mês de maio há uma desintensificação na participação da ZCIT em 19,1% 

comparado a abril, contribuindo no tempo em 72,6% dos dias, enquanto as IT e MEA 

apresentaram intensificação. 
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Nota-se que as ITs e a MEA apresentaram pela primeira vez, no período de janeiro a 

maio, aumento no balanço mensal, atingindo 22,6% a primeira e 4,8% a segunda no mês de 

maio. A ZCIT que do contrário vinha aumentando sua participação desde janeiro, apresentou 

pela primeira vez uma redução. Desse modo, observa-se a reorganização dos sistemas 

atmosféricos na região, anunciando o período de transição entre o inverno e verão amazônicos 

que é marcado entre maio e junho. 

Em 2014, registraram-se e analisaram-se 11 eventos de precipitação extrema 

ocorridos entre janeiro e maio, sendo que 07 deles foram provocados pela atuação da ZCIT e 

04 pela atuação das IT em associação com  a ZCIT.  

As fortes chuvas ocorridas nesses eventos atingiram de forma mais intensa o setor 

norte e nordeste da cidade, área que compreende os bairros Vila Sinhá, Perpétuo Socorro, 

Padre Luiz, Cereja, Centro e Aldeia, provocando vários pontos de alagamentos e inundação 

do Igarapé Cereja em algumas áreas. De forma menos intensa, os eventos atingiram o setor 

central da cidade, provocando inundação sobre o médio e baixo curso do Igarapé em ambos 

os casos. 

Os quadrantes sul e sudoeste da cidade apresentaram, de acordo com os dados 

coletados em campo, o menor volume precipitado na área urbana, bem como os bairros 

situados nesses quadrantes os que apresentaram menos problemas ligados a pluviosidade. 

Assim, observou-se que há grande variabilidade da precipitação na área urbana, 

registrando o máximo no mês de abril, com valor de 161 mm de diferença entre o posto de 

maior precipitação e o de menor. A variabilidade observada apresenta estreita relação com as 

áreas afetadas por alagamentos e inundações no perímetro urbano. 

Com relação a distribuição espacial da precipitação, observou-se que a distribuição 

da precipitação na área urbana está diretamente ligada as áreas que apresentam maiores e 

menores problemas de alagamentos e inundações. A área norte e nordeste da cidade apresenta 

maior precipitação, enquanto o sul e sudoeste a menor, sendo a variação de até 161 mm/ mês, 

registrado em abril de 2014.  

Desse modo, observou-se que a área norte e nordeste da cidade onde encontram-se os 

bairros Vila Sinhá, Perpetuo Socorro, Padre Luiz, Cereja, Centro e Aldeia é a mais crítica do 

ponto de vista da repercussão espacial na área urbana de problemas provocados por um 

evento de extrema precipitação. No entanto, mesmo sendo esta área a que está mais 

susceptivel a sofrer impactos com alagamentos devido a impermeabiçidade do solo, os 
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problemas nas partes mais elevadas estão frequentemente ligados a interrupção no trânsito, na 

circulação de pessoas, danos residenciais, mateirias e de vias públicas de pouca intensidade. 

As áreas mais baixas, no entanto, mais próximas ao canal de escoamento do Igarapé 

Cereja, que são atingidas pelas inundações, são afetadas por impactos de alta intensidade com 

danificação e destruição de residências, bens materiais e vias públicas, deixando famílias 

desabrigadas e com necessidade de serem assistidas pelos serviços sociais do Estado. 

As inundações ocorrem com maior frequencia e intensidade no perímetro do médio e 

baixo curso do Igarapé Cereja, no curso do rio compreendido entre os bairros Cereja e Aldeia, 

sobretudo nas áreas mais próximo à foz. Esses dois bairros, juntamente com o Padre Luiz e 

Centro correspondem ao núcleo mais antigo de ocupação e por estarem mais próximos ao 

centro da cidade, apresentam maior oferta de serviços, comércio e maior área asfaltada que 

bairros mais distantes.  

Há nesses bairros áreas de ocupação ao longo da margem do igarapé, onde as casas 

são geralmente de madeira construídas sobre palafitas, bem como uma gama de serviços e 

atividades comerciais nas proximidades, o que propicia uma elevada movimentação diáira de 

pessoas sobre esses bairros. 

O trecho do igarapé que corta esses bairros, além de apresentar áreas mais baixas é o 

que recebe a concentração maior de águas pluviais e drenagem do setor norte e nordeste da 

cidade, onde encontram-se declividades maiores. Assim, a distribuição da chuva influencia 

diretamente nas áreas afetadas pelas inundações, sendo estas intesificadas pelos fatores 

adivindos da urbanização e da ocupação de áreas impróprias a habitação, deixando a 

população mais vulneravél quanto a ocorrência de eventos de precipitação extrema. 

Considerando a variabilidade da precipitação na cidade,  foi possível ainda mapear as 

áreas atingidas por alagamentos e inundações. Com isso pode-se construir um mapa de risco 

para área urbana de Bragança/PA.  

Nesse mapa, pôde-se observar que o setor nordeste da área urbana apresenta maior 

risco de inundações e alagamentos, seguido do centro e norte. As áreas de baixo risco por sua 

vez situam-se a oeste, sudoeste e sul da cidade, e correspondem aos bairros Alto Paraíso, 

Taíra, Vila Sinhá e Zona Rural.  

Nesses bairros observou-se que as áreas de vegetação relativamente preservadas, a 

topografia e dada a pouca ocupação nas margens dos igarapés, há uma contribuição sobre o 

menor risco e danos apresentados. 
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Nesse sentido, destacou-se a importância de medidas para ordenamento territorial 

urbano do município considerando as características climáticas da variabilidade pluviométrica 

e da urbanização, a fim de contribuir para que não se eleve o nível dos desastres, tanto em 

magnitude quanto em área. 

Por fim, observa-se que se considerados os extremos pluviométricos, pode-se ter 

como consequência um quadro de inundações  urbanas, que aliadas a características naturais 

da bacia de drenagem e também as alterações provocadas pela urbanização, tais como a 

impermeabilização do solo, retirada da vegetação natural e consequente aumento no 

escoamento superficial, provocam o aumento no fluxo de drenagem e intensificam os 

problemas.  

Esse quadro é mais frequente em cidades tropicais devido às intervenções sobre o 

território não considerarem as características do clima local, sobretudo na região amazônica. 

Se considerações dessa natureza fossem relevadas em planejamentos urbanos, permitindo o 

escoamento da água com fluidez, maior permeabilidade do solo, manutenção de áreas verdes 

para aumento do tempo de manutenção da água na bacia, muitos dos episódios de chuvas 

extremas não resultariam em inundações. 

Com isso, acredita-se que este trabalho pode ser utilizado no planejamento climático 

urbano do município e os dados coletados podem ser utilizados e ser motivadores de 

investigações futuras considerando a análise rítmica dos eventos extremos e as características 

do clima local e regional no Nordeste do Pará. 
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Anexo A  Planilha de dados coletados em campo/ Janeiro de 2014. 

 

Planilha de Dados Pluviométricos coletados em Campo 
Mês de Referência: Janeiro 

Dia Posto 01 Posto 02 Posto 03 Posto 04 Posto 05 Posto 06 Posto 07 
01 0 0 0 0 0 0 0 
02 0,5 0 0 0 0,5 0 0 
03 0 0 0 0 0 0 0 
04 2 2 0 0,5 0,5 1 1 
05 0 0 0 0 0 0 0 
06 0,5 0 1 0 0 1 0 
07 15 18 15 9 15 18 20 
08 1 0 0 0 0,5 1 0,5 
09 114 140 150 110 150,5 105 153 
10 7 5 5 13 10 16 10 
11 1 0 0 2 0 0 1,5 
12 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 2 0 
15 20 14 6 20 14 25 15 
16 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 2 0 0 0 0 
18 0 0 2 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 
20 14 12 10 11 14 10 10 
21 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 
24 5 10 1 3 5 5 3 
25 8 5 17,5 5 10 5 10 
26 0 0 2 0 4 0 0 
27 2 5 2 3 0 4 3 
28 2 0 2 5 0,5 4 0 
29 6 20 22 10 7 9 4 
30 16 15 1 4 14 14 15 
31 4 10 16 10 15 12 20 

Total 218 256 254,5 205,5 260,5 232 266 
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Anexo B  Planilha de dados coletados em campo/ Fevereiro de 2014. 

 

Planilha de Dados Pluviométricos coletados em Campo 
Mês de Referência: Fevereiro 

Dia Posto 01 Posto 02 Posto 03 Posto 04 Posto 05 Posto 06 Posto 07 
01 20 20 20 13 30 27 32 
02 2 0 0 3 14 0 0 
03 15 17 28 15 19 19 18 
04 2 0 0 15 5 4 5 
05 24 35 30 5 27 29 28 
06 64 65 65 65 80 59 70 
07 0,5 0 4 0 0 0 2 
08 12 14 10 10 12 15 10 
09 4 4 3 6 3 0 2 
10 2 0 2 15 2 2 0,5 
11 29 40 42 15 13 38 42 
12 14 22 41 20 20 18 27 
13 45 52 40 25 55 62 50 
14 12 15 12 35 10 13 12 
15 31 30 31 25 31 22 33 
16 49 60 70 42 55 58 61 
17 31 32 36 33 30 28 31 
18 28 25 37 30 29 15 27 
19 21 20 5 25 16 13 19 
20 34 42 45 29 45 40 45 
21 14 15 13 0 0 11 16 
22 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 0 2 0 0 0 0,5 
26 0 0 0 0 0 0 0 
27 11 15 20 10 15 15 15 
28 20 15 30 12 12 10 13,5 
29        
30        
31        

Total 484,5 538 586 448 523 498 559,5 
 

 

 

 

 

 



178 
 

 
 
 

Anexo C  Planilha de dados coletados em campo/ Março de 2014. 

 

Planilha de Dados Pluviométricos coletados em Campo 
Mês de Referência: Março 

Dia Posto 01 Posto 02 Posto 03 Posto 04 Posto 05 Posto 06 Posto 07 
01 0 20 25 10 20 38 15 
02 70 67 80 52 85 75 72 
03 10 10 10 18 3 30 10 
04 38 32 45 35 37 30 30 
05 15 12 20 14 12 20 13 
06 0,5 2 4 0 3 3 2 
07 0 0 0 0 0,5 0 0 
08 3 5 20 0 10 5 7 
09 58 50 38 60 41 10 44 
10 45 4 8 40 5 62 5 
11 49 37 30 38 43 58 39 
12 5 0 0 4 3 2 2 
13 3 0 10 0 8 2 2 
14 40 50 55 35 45 49 46 
15 10 28 48 20 36 35 41 
16 77 50 25 37 50 49 40 
17 4 4 2 5 5 5 4 
18 6 5 7 5 3 2 6 
19 1,5 0 0 1 0 2 1 
20 32 30 50 32 ? 20 42 
21 14 20 25 15 22 15 29 
22 8 15 0 4 18 14 1,5 
23 3 5 6 0 6 2 5 
24 1 0 5 1 2 9 0 
25 0 0 0 0 0 0 0 
26 8 8 5 4 10 0 7 
27 6 0 0 0 0 0 0 
28 0 5 5 10 5 0 5 
29 45 18 30 24 25 35 20 
30 2 0 2 0 3 1 0 
31 60 20 15 57 20 45 25 

Total 614 477 553 464 497,5 618 468,5 
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Anexo D  Planilha de dados coletados em campo/ Abril de 2014. 

 

Planilha de Dados Pluviométricos coletados em Campo 
Mês de Referência: Abril 

Dia Posto 01 Posto 02 Posto 03 Posto 04 Posto 05 Posto 06 Posto 07 
01 20 5 10 6 14 19 10 
02 5 5 10 4 12 10 10 
03 19 25 45 18 24 25 25 
04 8 12 12 9 10 14 12 
05 0 0 0 0 0 0 0 
06 0 0 0 0 0 0 1 
07 2 0 5 0 2 14 0 
08 48 54 45 48 60 44 54 
09 34 32 45 36 45 40 45 
10 73 70 77 56 95 82 75 
11 54 50 46 56 55 70 56 
12 2 2 2 1 2 1 2 
13 12 12 6 11 15 14 10 
14 0 0 0 0 0 0 0 
15 27,5 27 35 26 30 40 27 
16 1,5 0 4 0 0 0 0 
17 17 7 15 13 18 10 16 
18 14 25 32 10 23 20 28 
19 30 32 33 26 35 15 35 
20 0 0 2 0 0,5 0 0 
21 35 20 38 37 30 10 30 
22 4 18 15 5 10 5 12 
23 1 0 2 0 0,5 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 2 5 0 3 10 2 
26 12 12 20 12 12 30 10 
27 40 45 65 45 51 40 62 
28 39 34 30 36 32 35 20 
29 0 0 2 0 3 0 0 
30 12 30 20 10 44 20 33 
31        

Total 510 519 621 465 626 568 575 
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Anexo E  Planilha de dados coletados em campo/ Maio de 2014. 

 

Planilha de Dados Pluviométricos coletados em Campo 
Mês de Referência: Maio 

Dia Posto 01 Posto 02 Posto 03 Posto 04 Posto 05 Posto 06 Posto 07 
01 38 40 55 37 35 40 45 
02 46 48 45 38 20 20 45 
03 0 0 0 0 0,5 0 0 
04 5 0 0 11 0 0 0 
05 10 40 18 6 10 14 12 
06 44 46 32 40 55 45 37 
07 22 25 33 22 25 45 25 
08 28 12 25 37 25 38 27 
09 4 46 3 5 2 42 4 
10 37 40 56 28 45 38 45 
11 26 26 22 18 18 20 20 
12 24 50 58 16 63 25 64 
13 10 10 12 47 10 14 10 
14 2 0 2 1 10 5 4 
15 4 7 15 4 4 4 7 
16 22 32 25 11 45 25 35 
17 2 14 12 7 10 3 15 
18 0 0 0 0 0 0 0 
19 0,5 0 2 0 1 5 2 
20 28 0 25 16 25 2 30 
21 29 50 26 32 35 60 25 
22 33 36 48 35 34 38 25 
23 24 24 25 23 25 55 32 
24 25 20 28 29 24 65 20 
25 0 0 2 0 0 2 0 
26 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 0 
28 15 8 15 15 10 1 10 
29 4 6 5 4 2 0 0 
30 5 0 6 0 3 0 0 
31 0 0 0 0 0 0 0 

Total 487,5 580 595 482 536,5 606 539 
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Anexo F  Avaliação de danos feita pela Defesa Civil durante o evento de 10/01/2008. 
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Anexo G  Decreto municipal de situação de emergência em áreas do município em 

decorrência das fortes chuvas ocorridas em 10 de janeiro. 
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Anexo H  Avaliação de danos feita pela Defesa Civil durante o evento de 04/05/2008. 
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Anexo I  Notificação de Desastre feita pela Defesa Civil durante o evento de 22/02/2009. 
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Anexo J  Ofício da Prefeitura Municipal de Bragança solicitando vistoria por parte da 

Defesa Civil em áreas do Rio Cereja. 
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Anexo K  Avaliação de danos feita pela Defesa Civil durante o evento de 22/02/2009. 
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