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RESUMO
Estuda-se a variabilidade da posição e da nebulosidade associada à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 
do Atlântico durante a estação chuvosa (março e abril) de 1998 (El niño) e 1999 (La niña) do nordeste do Brasil. 
Utilizaram-se imagens dos satélites METEOSAT6 e GOES8, dados de Radiação de Ondas Longas (ROL) da 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), além da umidade específica e as componentes zonal e 
meridional do vento do conjunto de dados da Reanálise do National Centers for Enviromental Prediction (NCEP). 
A área escolhida para identificação da ZCIT abrange o setor entre 5°N-5°S e 10°E -48°W. Verificou-se que no ano 
de 1998, a convecção associada a ZCIT posicionou-se um pouco mais ao norte, enquanto que em 1999 a convecção 
esteve um pouco mais ao sul em relação à climatologia. Quanto à intensidade da convecção, esta se mostrou mais 
enfraquecida em março de 1998 e em abril de 1999. Já em março de 1999 e em abril de 1998 a convecção mostrou-
se mais intensa. Através das imagens de satélite observou-se que as maiores variações latitudinais da posição da 
nebulosidade associada à ZCIT, ocorreram na costa africana. Essa variação foi de 9° para norte no período de 25 
a 27 de abril de 1999 e de 8° para sul nos períodos de 26 a 31 de março de 1999 e de 27 a 31 de março de 1999. 
Verificou-se também que a ZCIT apresenta pontos de inflexão sobre o Oceano Atlântico Tropical, localizados 
em 35°W, 30°W, 28°W, 25°W, 20°W, 10°W e 15°W. Notou-se durante o período de estudo quatro padrões na 
nebulosidade da ZCIT: a ZCIT dupla tradicional (ao sul da banda principal), a ZCIT dupla ao norte da banda 
principal e bifurcações na extremidade oeste e leste da ZCIT. Utilizando filtro de Lanczons entre 10-20 dias, nos 
dados diários de ROL, verificaram-se propagações para leste com velocidade de fase em torno de 7,0 e 5,3 m/s, 
concordando com as características de uma onda de Kelvin. Ocorreram também a presença de propagação da 
nebulosidade para oeste, indicando uma onda de Rossby equatorial com velocidade em torno de 7,8 m/s.
Palavras-chave: Zona de convergência intertropical, nebulosidade, propagação.

ABSTRACT: A STUDY OF THE POSITION AND THE CLOUDINESS VARIABILITY OF THE ATLANTIC 
OCEAN ITCZ DURING THE 1998 AND 1999 RAINY SEASON OVER NORTHEAST BRAZIL
The position and the cloudiness variability of the Atlantic Ocean ITCZ during the 1998 (El Niño) and 1999 
(La Niña) rainy season (March and April) over Northeast Brazil is studied. We use METEOSAT6 and GOES8 
satellite picture, outgoing longwave radiation (OLR) data from NOAA, and specific humidity and both zonal and 
meridional wind from the National Centers for Environmental Prediction (NCEP) re-analises dataset. The area that 
was chosen for the ITCZ identification is among 5°N-5°S and 10°E -48°W. The ITCZ convection associated was 
positioned a little bit to north during 1998 (El niño) year, while in 1999 (La niña) the convection was a little bit to 
south as it is compared with the climatology. The convection was weaker in March 1998 and April 1999 and more 
intense during March 1999 and April 1998. The largest latitudinal variations of the ITCZ position happened over 
the African coast and it was 9° northward in April 1999 from 25 to 27 and 8° southward in March 1999 from 26 to 
31 and from 27 to 31. The ITCZ also presents inflection points over the Tropical Atlantic Ocean, located in 35°W, 
30°W, 28°W, 25°W, 20°W, 10°W and 15°W. During this study four ITCZ cloudiness patterns were observed: the 
traditional double ITCZ (to south of the main band), double ITCZ to north of the main band and ITCZ bifurcation 
in the west or east extreme. Using 10-20 days Lanczons filter for ROL daily data, eastward propagations with phase 
speed around 7.0 and 5.3 m/s were observed, according to the characteristics of a wave of Kelvin. The westward 
cloudiness propagation was also noted with speed around 7.8 m/s that indicates an Equatorial Rossby wave. 
Key words: Intertropical convergence zone, clouds, propagation.
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1. INTRODUÇÃO

A região tropical tem uma função essencial na 
circulação geral da atmosfera, pois compreende mais da 
metade da superfície da Terra e concentra a maior parte de 
energia do planeta, tendo um relevante papel na troca desta 
energia (Riehl, 1962). Entretanto, apesar da importância dessa 
região na circulação geral da atmosfera, ainda não há uma 
teoria completa que explique os movimentos tropicais, como 
existe a teoria quase-geostrófica para os sistemas de latitudes 
médias (Holton, 1992). Nos trópicos, o armazenamento de 
energia potencial disponível é muito pequeno devido ao fraco 
gradiente de temperatura (com exceção da África equatorial) e 
de pressão (com exceção dos ciclones tropicais), sendo o calor 
latente a principal fonte de energia dos distúrbios tropicais 
(Pálmer 1952). A maior parte do calor latente liberado nos 
trópicos provém de nuvens convectivas, que são basicamente 
circulações em escala cúmulos. Como a atmosfera tropical 
é condicionalmente instável, é necessária uma interação 
da circulação de escala cúmulos com a grande escala, para 
esta gerar convergência de massa nos baixos níveis e, por 
conseqüência, um levantamento forçado até um nível que torne 
a parcela instável. Por sua vez, os cúmulos fornecem o calor 
necessário para a redução de pressão na superfície, continuando 
a convergência de umidade necessária para forçar a convecção 
cumulus. A interação cooperativa entre a convecção cúmulos 
e uma perturbação de grande escala é conhecida por CISK 
(Conditional Instability of the Second Kind) (Holton, 1992).
 Vários sistemas meteorológicos são observados na 
região tropical, contribuindo para alterações no clima e no tempo 
nessa região. Dentre eles, destacam-se os Sistemas Convectivos 
de Mesoescala (SCM), os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis 
(VCAN), os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) ou Ondas 
de Leste, e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Este 
último sistema tem uma influência primordial no clima de várias 
regiões nos trópicos, como por exemplo, no norte da Região 
Nordeste do Brasil (NEB), onde a estação chuvosa depende 
fortemente da posição da ZCIT.
 A ZCIT apresenta uma estrutura que consiste em um 
conjunto de características, tais como: zona de confluência dos 
ventos alísios (ZCA) de sudeste (SE) e nordeste (NE), região do 
cavado equatorial, zona de máxima temperatura da superfície 
do mar (TSM) e banda de cobertura de nuvens convectivas. 
A primeira idéia sobre a formação da ZCIT era de que todas 
essas características ficavam sobrepostas numa mesma faixa de 
latitude. Essa idéia foi mudada por Hastenrath e Lamb (1977), 
Hastenrath e Heller (1977) e Estoque e Douglas (1978), os quais 
mostraram que essas zonas não se apresentam sobre a mesma 
faixa de latitude e sim próximas umas das outras interagindo 
entre si. Esse conjunto de características que formam a ZCIT 
possui um deslocamento latitudinal no decorrer do ano, estando 
em latitudes mais ao sul (aproximadamente 1°S) nos meses de 
março e abril, e latitudes mais ao norte (aproximadamente 8°N) 
nos meses de agosto e setembro, mostrando assim, a variabilidade 
sazonal da ZCIT (Uvo, 1989).
 A posição da ZCIT em um dado mês está relacionada 

a fatores de grande escala, pois a circulação geral determina 
principalmente a posição da ZCA. Uvo (1989) observou uma 
variabilidade intra-sazonal da posição da ZCIT, principalmente 
em torno de 10 a 20 dias e de 30 a 50 dias. Observações da 
posição da ZCIT mostram que esta possui uma grande oscilação 
diária, pentadal ou semanal em sua posição meridional 
(climanálise, 1989). Essa variação na posição da ZCIT pode 
resultar em períodos de estiagem ou de chuvas intensas sobre 
o sertão nordestino durante a estação chuvosa (Kousky, 1985). 
Esses períodos acontecem quando a banda convectiva associada 
a ZCIT desloca-se alguns graus de latitude para o norte ou para 
o sul, respectivamente, durante um pequeno período da estação. 
Uvo (1989) observou que em fevereiro a banda de nuvens 
convectivas associada a ZCIT dá um salto de 1,5° de latitude 
para o norte, durante quatro ou cinco pentadas, retornando 
posteriormente ao curso normal para o sul. Este salto, quando 
ocorre, prejudica a estação chuvosa no NEB.
 Observações diárias de imagens de satélite mostraram 
que, principalmente nos meses de verão e outono do Hemisfério 
Sul (HS), a banda convectiva associada à ZCIT apresenta 
intensificações na nebulosidade que se propaga de leste 
para oeste, resultando em períodos de maior intensidade 
de precipitação no norte e nordeste do Brasil (Yamazaki e 
Rao, 1977; Chan 1990; Espinoza 1996; Mota 1997). Essas 
intensificações são conhecidas como DOL, os quais se iniciam 
com o aumento da convecção sobre a África Central Oeste 
(extremidade leste da ZCIT) e propaga-se para oeste. Em dois 
ou três dias, o DOL atinge o NEB quando a ZCIT alcança 
sua posição mais ao sul, aumentando consideravelmente a 
precipitação na região. Outro fator observado que aumenta a 
precipitação na região é o aparecimento de uma banda dupla 
de nebulosidade na ZCIT. Quando isso ocorre por mais de dois 
dias, corresponde a anos de maior índice de precipitação (Uvo, 
1989). A ZCIT dupla é um fenômeno esporádico, ainda pouco 
estudado, que acontece geralmente ao sul da banda convectiva 
principal, nos primeiros meses do ano (fevereiro, março e abril) 
não permanecendo por muito tempo (Uvo, 1989).
 Devido à nebulosidade e a posição da ZCIT 
apresentarem uma variabilidade espacial e temporal, pretende-se 
fazer um estudo observacional dessa variabilidade, identificando 
o deslocamento diário da ZCIT, assim como os padrões típicos 
da nebulosidade associada durante as estações chuvosas de 
1998 e 1999. Para tanto serão utilizados os dados de Radiação 
de Ondas Longas (ROL) e as imagens do satélites METEOSAT 
6 e GOES 8.

2. DADOS E METODOLOGIA
2.1. Dados Utilizados

 Neste estudo são utilizados os seguintes conjuntos de 
dados:

•  Média diária de ROL derivadas de satélites meteorológicos 
cedidos pelo National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) com resolução 2,5° x 2.,5° para um 
período de 21 anos (1979 até 1999).
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•  Imagens do satélite METEOSAT6 e GOES8 do canal IR, 
para os horários das 0600, 1200 e 1800 UTC, e também do 
canal visível para 12UTC. Estes dados foram obtidos do 
Centre de Météorologie Spatiale de Meteo-France (SATMOS), 
para os meses de março e abril dos anos de 1998 e 1999
• Dados médios diários da umidade específica e das 
componentes zonal e meridional do vento em ponto de 
grade de 2,5° x 2,5° de latitude por longitude nos níveis de 
925, 850 e 700 hPa, pertencentes ao conjunto de reanálise 
do National Centers for Environmental Prediction (NCEP). 
 O período de estudo escolhido inicia-se em 01 de 
março e termina em 30 de abril dos anos de 1998 e 1999, por 
representarem anos de EL Niño e de La Niña, respectivamente. 
A área selecionada para identificação da ZCIT se estende entre 
5°N-5°S e de 10°E -48°W.

2.2. Metodologia

 Os padrões de nebulosidade e a posição da ZCIT 
foram identificados utilizando os dados diários de ROL e 
as imagens de satélite. Inicialmente, calculou-se a média 
climatológica mensal e posteriormente a média mensal de 
ROL para os meses de março e abril de 1998 e 1999. Em 
seguida, fez-se o cálculo da anomalia de ROL para os meses de 
estudo. Utilizou-se o pacote gráfico Grid Analysis and Display 
System (GrADS) para elaborar as figuras. Os gráficos de saída 
foram apresentados apenas com valores de ROL inferiores a
240 W/m-2, por representarem nebulosidade convectiva nos 
trópicos (Kousky, 1985).

A posição diária da ZCIT foi determinada de forma 
subjetiva utilizando imagens do satélite METEOSAT6 no 
canal infravermelho, para o horário das 1800 UTC, pois neste 
horário a convecção foi melhor observada. Nesta etapa foram 
traçadas linhas representando a ZCIT usando como referencial 
o centro dos aglomerados convectivos associados à ZCIT. Para 
facilitar a medição da variação da posição da nebulosidade 
associada a ZCIT, dividiu-se a região de atuação desse sistema 
em três áreas: Costa do Nordeste (40°W-30°W), Atlântico 
Central (30°W-20°W) e Costa da África (20°W-10°W). Com 
isso, convencionou-se que os valores positivos (negativos) 
representam deslocamento para norte (para sul). Além do 
deslocamento foram observados também alguns padrões na 
nebulosidade associada à ZCIT.
 Identificou-se também as ondas equatoriais que 
atuaram na região da ZCIT  utilizando o mesmo critério 
de Kiladis (1998), o qual associou a convecção profunda 
à propagação dessas ondas, utilizando seções de longitude 
versus tempo de dados diários filtrados de ROL. Desta forma, 
construiu-se diagramas de Hovmoller (seções longitude x 
tempo), com valores médios para a faixa latitudinal entre 5°N-
5°S para os meses de março e abril dos anos de 1998 e 1999. 
Para eliminar ondas de várias freqüências, utilizou-se o filtro de 
Lanczon (Duchon, 1979) para filtrar as oscilações em torno de 
10-20 dias, uma vez que, neste intervalo as ondas de Kelvin e 
de Rossby Equatorial podem ser observadas melhor. Maiores 

3. RESULTADOS

 Climatologicamente a nebulosidade convectiva 
associada a ZCIT encontra-se nos meses de março e abril 
sobre todo o Oceano Atlântico Tropical, desde o NEB até a 
África, em uma faixa de latitude de aproximadamente 6°N-
5°S (Figura 2). Neste dois meses, essa banda convectiva 
localizada sobre a região costeira nordestina e africana, 
confunde-se com a convecção tropical sobre os continentes, 
sendo difícil a identificação da posição da ZCIT. Sobre o 
oceano, a identificação da posição da ZCIT se torna mais fácil, 
pois a convecção observada está relacionada com a própria 
ZCIT. Nota-se que a banda convectiva da ZCIT apresenta-se 
inclinada em relação ao Equador, desde o NEB até a costa 
africana, concordando com os resultados obtidos por alguns 
autores como, por exemplo, Satyamurti et al. (1998).
 No mês de março (Figura 2a), a ZCIT tem por 
característica o acoplamento com a convecção tropical da 
América do Sul e também com os sistemas frontais no HS, 

detalhes do filtro de Lanczon podem ser obtidos em Duchon 
(1979). A função resposta do filtro usado nesta trabalho pode 
ser verificada na Figura 1.

Fig. 1: Função resposta versus período do filtro Lanczos 
passa–banda, com as freqüências de corte fc1= 1/20  (dia –1 ) 
fc2= 1/10  (dia –1  ) e 48 funções peso.
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(Oliveira, 1981). Em geral nesse mês, o acoplamento favorece 
que a grande parte do NEB (principalmente o setor oeste) 
esteja com valores de ROL abaixo de 240 W/m2, indicando 
precipitação convectiva sobre o Vale do São Francisco, oeste 
da Bahia, sertão da Paraíba e de Pernambuco, e os estados do 
Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. No Maranhão, os valores 
são menores e variam de 180 a 220 W/m2. Valores de ROL 
maiores do que 240 W/m2 foram observados em uma pequena 
região da área de estudo. Em abril (Figura 2b), a convecção 
na Região Nordeste esteve deslocada para o noroeste e os 
valores de ROL ficaram maiores do que 240 W/m2 na região 
sul e sudoeste do Nordeste, porém, a ZCIT não apresentou 
mudanças significativas no seu posicionamento e na convecção 
associada.
 Na média mensal de ROL para março de 1998 (Figura 
3a), a ZCIT apresenta-se de forma similar ao observado na 
climatologia, porém menos convectiva. Contudo, a convecção 
nos estados do Maranhão, Ceará e Piauí ficaram com valores 
entre 180 e 240 W/m2. No restante da região, os valores foram 
maiores do que 240 W/m2. Analisando as anomalias mensais de 
precipitação (ver climanálise, 1998), verificou-se que as chuvas 
ficaram abaixo da normal nesse mês. Com isso, pode-se dizer 
que os altos valores de ROL no sertão nordestino e a pouca 
nebulosidade associada a ZCIT, devem estar relacionados com 
o ramo descendente da circulação de Walker, uma vez que o 
fenômeno El Niño atuou em 1998 (Nobre et al., 2000). Em 
março de 1999 (Figura 3b) a ZCIT esteve com mais atividade 
convectiva em relação à climatologia (Figura 2a). Neste mês as 
chuvas ficaram acima da média no norte do Maranhão e do Rio 
Grande do Norte, e no noroeste do Piauí e do Ceará (climanálise, 
1998). Nas outras áreas localizadas no norte do Nordeste, as 
anomalias de precipitação foram negativas, indicando que as 
chuvas ficaram abaixo da média climatológica.

Ao se comparar a média mensal de OLR em março 

Figura 2: Média climatológica de ROL (W/m2) para o período de 21 anos (1979-1999) para: a) mês de março, b) mês de abril.

a) b)

de 1998 (Figura 3a) com a de março de 1999 (Figura 3b), 
verifica-se que a convecção esteve mais fraca ao norte e em 
uma região mais estreita em março de 1998.

A ZCIT em abril de 1998 (Figura 3c) apresenta-se 
mais convectiva do que na climatologia. Verifica-se também 
um núcleo de valores de ROL abaixo de 220 W/m2 sobre o 
oceano. Neste mês, a ZCIT apresentou-se deslocada para norte 
próximo ao NEB, e apenas o estado do Maranhão apresentou 
valores de ROL menores que 240 W/m2. Nos demais estados 
nordestinos os valores de ROL foram maiores que 240 W/m2. 
Ao contrário de abril de 1998, a nebulosidade convectiva 
sobre o continente se formou em uma área maior do que no 
mês de abril de 1999 (Figura 3d). Sobre o Maranhão, norte 
do Piauí e do Ceará os valores de ROL foram menores que       
240 W/m2, possivelmente devido a ZCIT estar posicionada um 
pouco mais ao sul em relação à climatologia. Mesmo assim, 
a precipitação ficou abaixo da normal segundo o Climanálise 
(1999). Em abril de 1998 (Figura 3c) a ZCIT posicionou-se 
um pouco mais ao norte, principalmente na área que abrange 
o NEB, quando comparada a abril de 1999 (Figura 3d). Esse 
fato pode ter favorecido a ocorrência de anomalia negativa de 
precipitação na Região Nordeste. No entanto, a ZCIT estava 
mais organizada e com valores menores de ROL em abril de 
1998 do que em abril de 1999 (Figura 3d).
 Comparando as figuras 2 e 3, verifica-se que durante 
o ano de 1998 (El Niño), a convecção associada a ZCIT 
posicionou-se mais ao norte, enquanto que em 1999 (La Niña) 
a convecção esteve mais ao sul do que o normal. Nota-se 
também que a convecção encontrou-se mais fraca em março 
de 1998 e em abril de 1999. Em março de 1999 e em abril de 
1998 a convecção ao longo da ZCIT mostrou-se mais intensa, 
pois apresentou núcleo com baixos valores de ROL.
 A Figura 4a apresenta as anomalias mensais de ROL 
para o mês de março de 1998. Observa-se nesta figura anomalias 
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d)

Figura 3: Média mensal de ROL (W/m2) para: a) março de 1998, b) março de 1999, c) abril 1998, d) abril de 1999.

a) b)
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negativas de ROL posicionadas mais para o norte, indicando a 
posição da ZCIT. Nota-se também núcleos de anomalia negativa 
de ROL na região central do Oceano Atlântico Sul e Norte. No 
entanto, nos campos de anomalias de temperatura da superfície 
do mar (TSM) (Figuras não mostradas), não são observados 
valores positivos anômalos, o que justificaria a ZCIT estar 
deslocada para norte. Em março de 1999 (Figura 4b), a ZCIT 
ficou com valores anômalos negativos de ROL, desde a costa 
nordestina até a costa africana e entre as latitudes de 4°N-4°S. 
Neste campo, a anomalia chegou a valores menores do que
-20 W/m2 no núcleo convectivo.

Na Figura 4c, correspondente ao campo de anomalia 
de ROL para abril de 1998, nota-se que a banda convectiva 
posicionou-se zonalmente mais ao norte do que na climatologia, 
e apresenta valores entre -15 e -5 W/m2, nos núcleos convectivos. 
Em abril de 1999 (Figura 4d), a nebulosidade associada à ZCIT 
aparece em forma de blocos, mas é possível verificar que a 
ZCIT posicionou-se um pouco mais ao sul. Em geral, no ano 
de 1998 (1999), a ZCIT posicionou-se mais ao norte (ao sul) 
em relação a climatologia, esse resultado também foi verificado 
por Frank (1983) em anos de El Niño (La Niña).
 Sobre o continente, os campos de anomalia de ROL 
mostram, tanto em 1998, ano de El Niño, como em 1999, 
ano de La Niña, (Fig. 4), anomalias positivas de ROL sobre 
o NEB. Em março de 1998 (Fig. 4a), nota-se um centro com 
valores maiores do que 10W/m2 cobrindo grande parte da 
Região Nordeste. Em 1999 (Fig.4b), para esse mesmo mês, as 
anomalias positivas de ROL atingiram uma área menor do que 
no ano anterior e a predominância é de anomalias negativas. 
Isso significa que no ano de El Niño (1998), a convecção em 
boa parte do NEB foi menor que no ano de La Niña (1999). 
Em abril de 1999 (Fig. 4d), a anomalia positiva sobre o NEB 
foi menor quando comparada ao mês de abril de 1998 (Fig. 
4c). Sobre a Região NEB observa-se um núcleo de anomalia 
positiva em torno de 10 W/m2, em toda sua área em abril de 
1998. Em abril de 1999, a anomalia positiva cobriu uma área 

c) d)

Figura 4: Anomalia mensal de ROL (W/m2) para: a) março de 1998, b) março de 1999, c) abril de 1998, d) abril de 1999.

menor e o Estado do Maranhão ficou com anomalias negativas 
em torno de -15W/m2. Nos demais estados nordestinos, as 
anomalias de ROL ficaram positivas, abaixo de 10W/m2.

3.1. Variação da posição da nebulosidade associada a 
ZCIT

Neste item identificou-se a posição diária da ZCIT 
traçando-se linhas nas imagens de satélite para o horário das 
18:00 UTC, tendo como referencial o centro dos aglomerados 
convectivos associados à ZCIT. Essa variação foi considerada 
positiva quando o deslocamento foi para o norte, e negativa 
para o sul. Na Tabela 1, pode-se verificar os valores máximos 
de deslocamento norte-sul da ZCIT, para até cinco dias. Nota-
se que as maiores variações ocorreram nas extremidades da 
ZCIT, ou seja, próximo à costa da África e/ou próximo à 
costa nordestina. Sobre o Atlântico Central essa variação foi 
menor. No entanto, em todo o período de estudo, verificou-
se que em alguns dias ocorreram variações maiores ou iguais 
sobre o Atlântico Central do que sobre as duas áreas costeiras 
referidas anteriormente.

De uma forma geral, as máximas variações para norte 
ocorridas na costa do nordeste aconteceram em um período 
de 24 horas, sendo que o máximo deslocamento, em torno de 
+8.5° lat, ocorreu durante o período de 19 a 20 de março de 
1998. Nesta região, as maiores variações para sul ocorreram 
tanto em um como em três dias. Essa variação foi em torno de 
6.5° lat para sul nos períodos de 27 a 28 de março de 1998 e de 
27 a 30 de março de 1998. Sobre o Oceano Atlântico Central, 
a máxima variação para norte ocorreu de 07 a 10 de março de 
1999, em torno de +6° lat. Entretanto, a máxima variação para 
sul ficou em torno de -5° lat em 15 a 17 de março de 1998 e em 
17 a 18 de março de 1998. A costa da África foi a região onde 
ocorreram as maiores variações, tanto para norte como para 
sul. No período de 25 a 27 de abril de 1999 essa variação foi 
de +9° lat para norte. De 26 a 31 de março de 1999 e de 27 a 31 
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Costa do Nordeste (40°W-30°W)
(graus de latitude) 

Atlântico Central (30°W-20°W)
(graus de latitude)

Costa da África (20°W-10°W)
(graus de latitude)

Dias de máxima variação Dias de máxima variação Dias de máxima variação

Variação em 1 dia
27 a 28/03/1998

≈ -6,5
19 a 20/03/1998

≈ +8,5

17 a 18/03/1998 
≈ -5,0

02 a 03/03/1999
≈ +5,0

17 a 18/03/1998 
≈ -7,0

18 a 19/03/1999
≈ +7,0

Variação em 2 dias
17 a 19/03/1998 
27 a 29/03/1998

≈ -5.0
04 a 06/03/1998
04 a 06/04/1998

≈ +6,0

15 a 17/03/1998 
≈ -5,0

25 a 27/04/1999
15 a 17/03/1998

≈ +5,0

13 a 15/04/1998 
29 a 31/03/1999

≈ -4,5
25 a 27/04/1999

≈ +9,0

Variação em 3 dias
27 a 30/03/1998

≈ -6,5
19 a 22/04/1998

≈ +6,0

01 a 04/03/1998 
≈ -4,5

07 a 10/03/1999
≈ +6,0

13 a 16/03/1999 
≈ -7,5

07 a 10/03/1999
≈ +7,5

Variação em 4 dias
07 a 11/04/1998

≈ -5,0
19 a 23/04/1998

≈ +7,5

19 a 23/04/1998 
≈ +5,5

01 a 05/04/1998
≈ -4,0

27 a 31/03/1999 
≈ -8,0

07 a 11/03/1999
≈ +3,5

Variação em 5 dias
07 a 12/04/1998
25 a 29/04/1998

≈ -2,5
19 a 24/04/1998

≈ +7,5

26 a 31/03/1999 
≈ -4,0

19 a 24/04/1998
≈ +5,5

26 a 31/03/1999 
≈ -8,0

07 a 12/03/1999
≈ +7,5

Tabela 1: Variação máxima diária da posição da nebulosidade associada a ZCIT

Padrões de nebulosidade da ZCIT Março de 1998.
(dias)

Abril de 1998.
(dias)

Março de 1999.
(dias)

Abril de 1999.
(dias)

ZCIT dupla ao sul da banda principal 03 06, 22, 23, 24, 25 10, 11, 30 11, 17, 18, 19, 24

ZCIT dupla ao norte da banda principal - 04, 05, 13 02, 20, 21 20, 26

Bifurcações no setor leste - 26 - -

Bifurcações no setor oeste 31 18, 19 22, 23, 25, 26 04

Tabela 2: Padrões de nebulosidade observados na ZCIT
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de março de 1999 a variação foi de - 8° lat para o sul.
Nesta análise da posição da nebulosidade associada à 

ZCIT foi possível verificar, durante o período de estudo, que a 
mesma apresenta um ponto de inflexão (local em que a ZCIT 
muda de posição) sobre o Oceano Atlântico. Este ponto ocorreu 
na maioria das vezes em 25°W. Os pontos de inflexão foram 
também observados em outras longitudes em março de 1998 
em 35°W, 28°W, 25°W e 10°W, em abril de 1998 em 25°W e 
10°W, em março de 1999 em 30°W, 20°W e 15°W e em abril de 
1999 em 25°W, 20°W e 15°W.

3.2. Padrões de nebulosidade na região da ZCIT

A análise das imagens diárias de satélite do 
METEOSAT6 no canal infravermelho, para os horários de      
06:00, 12:00 e 18:00 UTC e do canal visível para as 12:00 UTC, 
mostrou que apenas nos dias 02 e 05 de março e 30 de abril de 
1998, não houve nebulosidade convectiva associada à ZCIT. 
No mês de abril de 1998, a convecção ficou mais persistente 
do que no mês de março do mesmo ano, pois esteve presente 
em quase todos os dias, exceto no dia 30. Em 1999, verificou-
se que além da nebulosidade associada à ZCIT atuar todos os 
dias dos meses de março e abril, essa nebulosidade estendeu-se 
sobre o NEB na maioria desses dias. 

Após a análise subjetiva de cada dia do período de 
estudo, verificou-se vários padrões de nebulosidade associada 
à ZCIT, apresentados na Tabela 2. Observou-se algumas 
particularidades na configuração da convecção: a presença da 
ZCIT dupla ao sul e ao norte da banda principal e bifurcações 
no sistema, tanto na extremidade oeste como na extremidade 
leste. Nesta análise, notou-se que em situações de ZCIT 
dupla ao norte, a nebulosidade associada a ZCIT secundária, 
apresentava configuração zonal e paralela à principal. 

Analisando-se a Tabela 2, observa-se que em março 
de 1998 a nebulosidade da ZCIT apresentou configurações 
diferentes em apenas dois dias: no dia 31/03/1998 ocorreu 
bifurcação no setor oeste da ZCIT, e no dia 03/03/1998 observa-
se a presença da ZCIT dupla ao sul da banda principal. 

Abril de 1998 foi o mês em que a ZCIT apresentou 
maior número de padrões diferentes. Neste mês, a ZCIT dupla 
ao sul apareceu durante 5 dias (06, 22, 23, 24, e 25), a ZCIT 
dupla ao norte durante três dias (04, 05 e 13). No que diz 
respeito às bifurcações, essas ocorreram nos dias 18, 19 e 26 de 
março de 1998. Convém destacar que apenas neste mês, durante 
todo o período de estudo, foi possível verificar bifurcações no 
setor leste da ZCIT no dia 26 de abril de 1998. 

Março de 1999 foi o mês que em ocorreu maior 
número de dias com a presença de bifurcações na nebulosidade 
da ZCIT, surgindo nos dias 22, 23, 25 e 26. Em todos esses 
dias, as bifurcações apareceram na parte oeste do sistema. 
Neste mês, a ZCIT dupla ao sul apareceu nos dias 10, 11 e 30, 
e a ZCIT dupla ao norte nos dias 02, 20 e 21. A ZCIT ao norte 
da banda principal, geralmente tem configuração zonal e quase 
paralela à principal. Além dessas configurações, observou-se 
que no dia 21 (figura não mostrada) a nebulosidade ao norte 

da banda principal mostrava-se em forma de “V” invertido, 
caracterizando uma onda de leste. Esta configuração também 
foi encontrada por Simpson et al. (1968). Em abril de 1999, 
a ZCIT dupla ao sul apareceu durante cinco dias (11, 17, 18, 
19 e 24) e a ZCIT ao norte apareceu nos dias 20 e 26. No dia 
4 desse mês, observa-se uma bifurcação no setor oeste da 
ZCIT.
 Nas imagens de satélite mostradas na Fig.5 pode-se 
notar alguns exemplos de padrões de nebulosidade. A Fig. 5a 
mostra um padrão de ZCIT dupla ao sul da banda principal. A 
aparição da banda de nebulosidade ao sul da banda principal 
não é muito comum, e é um fenômeno ainda pouco estudado 
(Uvo, 1989). Para verificar-se como a circulação atmosférica 
comportou-se neste dia, foi realizada a análise os campos de 
ventos em 925, 850 e 700 hPa (figuras não mostradas). No 
nível de 925 hPa, verifica-se uma área de convergência na 
região onde se localiza a banda de nebulosidade da ZCIT 
principal. Na área da ZCIT secundária há também uma 
pequena região de convergência, porém não bem definida, 
afinal esta banda de nebulosidade apresenta-se em uma escala 
menor.

Na Fig. 5b, a ZCIT dupla parece ao norte da banda 
principal. Além disso, a ZCIT principal aparece em forma de 
onda, sugerindo a interação de uma onda de leste no sistema. 
Nos campos de vento em 925 hPa e 850 hPa não foi possível 
verificar nenhuma alteração significativa nos ventos que 
explicasse essa configuração da nebulosidade. No entanto, 
no campo de 700 hPa, nota-se uma ondulação na região da 
ZCIT. Além disso, o fluxo de umidade em 925 hPa aparece 
mais intenso nas áreas onde se verifica maior concentração da 
nebulosidade (Figuras não mostradas).

Na Fig. 5c observa-se um caso representativo de 
bifurcação no oeste da ZCIT. Entretanto, o campo de ventos 
não mostra as causas da ocorrência dessa bifurcação. Na 
Fig. 5d observa-se a ZCIT bifurcada na extremidade leste. 
Analisando os campos de vento em 925 hPa (figura não 
mostrada), verifica-se que próximo à costa africana, os ventos 
enfraquecem entre 20°W-10°W, exatamente na região da 
bifurcação. Fora dessa região, os ventos apresentam-se mais 
intensos. Isso mostra que o enfraquecimento dos ventos 
nesta área gera uma convergência de massa favorecendo a 
bifurcação na extremidade leste da ZCIT.

3.3. Análise da propagação de ondas na região da ZCIT

 Algumas das variabilidades observadas na 
nebulosidade na seção anterior, associada à ZCIT foram 
geralmente causadas pelas ondas equatoriais que se 
propagaram ao longo desse sistema. Através de diagramas 
do tipo Hovmoller de ROL pode-se identificar a direção e 
a velocidade da propagação da convecção. Esses diagramas 
(figura 6) foram plotados para a média de ROL entre de 5°N-
5°S. Observa-se também, que a convecção esteve presente em 
toda faixa longitudinal, desde 80°W até 10°E, durante março e 
abril de 1998 e 1999. Sobre o Oceano Atlântico, a convecção 
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mostrou-se mais intensa no ano de 1999 (Figura. 6b). Contudo 
nesses gráficos aparecem oscilações de vários períodos e 
diferentes direções de propagação. Por isso a necessidade de 
filtrar os dados de ROL na tentativa de separar essas oscilações. 
A série dos dados utilizada para filtragem começa em 01 
fevereiro de 1998 e termina 31 de maio de 1999. Essa série 
mais longa é necessária para evitar a perda dos extremos ao se 
passar o filtro.

c) d)

Figura 5: Imagens de satélite representativas dos padrões de nebulosidade para: a) ZCIT dupla ao sul da banda principal, b) ZCIT 
dupla ao norte da banda principal, c) Bifurcações ao oeste, d) Bifurcações ao leste.

Na Fig. 7a (seção longitude x tempo), representativa 
do ano de 1998, observa-se altos valores de anomalia de ROL 
na região entre 80°W-40°W, tanto positivos quanto negativos, 
propagando-se para leste, exceto no período de 16 a 30 de 
abril de 1998, o qual apresenta propagações para oeste. Neste 
ano, as propagações da convecção não foram grandes sobre o 
Atlântico Central, enquanto na região próxima à África esses 
valores de anomalias de ROL ficaram em torno de –20W/m2 

a) b)
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b)

Figura 6: Diagrama Hovmoller de ROL (W/m2) para uma média latitudinal entre 5°N-5°S: a) ano de 1998, b) ano de 1999.

Figura 7: Seção latitude versus tempo de anomalia de ROL (W/m2) em uma média na faixa latitudinal 5°N-5°S filtrada para período 
de 10-20 dias, para: a) março e abril de 1998, b) março e abril 1999.

a) b)

a)
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e a propagação nesta região foi predominante para oeste. Na 
região do Atlântico Central a convecção diminuiu, voltando a 
aparecer mais intensa próxima aos continentes africano e sul 
americano.

Para o período de 13 a 25 de março de 1998, calculou-
se a velocidade de fase da convecção que propagou de 70°W 
para 15°W (ΔS = 7150km) em um período de 288 horas. Neste 
caso, a velocidade de fase foi de aproximadamente                  
 7,0 m/s. Observou-se também no período de 02 a 14 de março, 
oscilações propagando-se para leste, desde 75°W até 25°W, 
com velocidade de 5,3 m/s. Nestes dois períodos, verificou-se 
que essas velocidades de fase estão dentro do observado para 
uma onda de Kelvin (Matsuno, 1966, Wallace e Kousky, 1968). 
Outras ondas deslocaram-se para oeste, a maior propagação 
observada foi de 70°W até 10°E, no período de 08 a 22 de 
abril de 1998, com velocidade de fase de 7,8 m/s, apresentando 
características de uma onda de Rossby equatorial (Matsuno, 
1966).
 No ano de 1999 (Figura. 7b) as propagações sobre o 
oceano Atlântico apresentaram valores de anomalia de ROL 
maiores do que no ano anterior. Próximo à África, os valores 
foram mais intensos do que em outras regiões. Verifica-se 
também que durante o período de 26 de março até 30 de 
abril, as propagações foram mais lentas entre 80°W-20°W, 
não aparecendo de forma clara a direção da propagação 
da nebulosidade. No período de 01 a 26 de março, houve 
propagações para leste sobre toda região desde 80°W-10°E.

4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da climatologia de 21 anos de dados de 
ROL verificou-se que a banda convectiva associada a ZCIT 
apresenta-se inclinada em relação ao Equador, desde a costa 
nordestina até a costa africana. Nota-se também que sobre o 
oceano torna-se mais fácil a identificação da nebulosidade 
associada a ZCIT. Nas áreas costeiras da África como a do 
Nordeste, a convecção associada a ZCIT confunde-se com a 
convecção continental dificultando sua localização.

Verificando a média mensal de ROL para os meses 
de março e abril de 1998 e de 1999, notou-se que em 1998 
(El niño) a convecção associada à ZCIT posicionou-se um 
pouco mais ao norte, enquanto que em 1999 (La niña) a 
convecção esteve um pouco mais ao sul, quando comparada 
com a climatologia. Quanto à intensidade da convecção, esta 
se mostrou mais enfraquecida em março de 1998 e em abril de 
1999, e mais intensa em março de 1999 e em abril de 1998.

No que se refere à variação latitudinal da posição 
da nebulosidade associada à ZCIT, observou-se que a maior 
variação ocorrida na costa nordestina foi de em torno de 8,5° 
para norte do dia 19 para o dia 20/03/1998. Nesta mesma 
região, as maiores variações para sul foram em torno de 6,5° 
e ocorreram em um período de um e de três dias (27 à 28 de 
março de 1998 e no período de 27 à 30 de março de 1998). No 
Atlântico Central, a máxima variação para norte ocorreu entre 
07 à 10/03/1999 em torno de 6°, e a máxima variação para sul 

ficou em torno de 5° (15 à 17/03/1998). A costa africana foi a 
região onde ocorreram as maiores variações, tanto para norte 
como para sul. No período de 25 à 27/04/1999 essa variação 
foi de 9° para norte, e em 26 à 31/03/1999 e 27 à 31/03/1999 
foi de 8° para sul.

Ainda com respeito à análise da nebulosidade 
associada a ZCIT, verificou-se durante o período de estudo, 
que a ZCIT apresenta um ponto de inflexão sobre o Oceano 
Atlântico. Este ponto ocorre na maioria das vezes em 25°W. 
Além do ponto de inflexão nessa longitude, foi observado em 
março de 1998 outros pontos de inflexão em 35°W, 28°W, 
25°W e 10°W, em abril desse mesmo ano em 25°W e 10°W, 
em março de 1999 em 30°W, 20°W e 15°W, e em abril de 
1999,em 25°W, 20°W e 15°W.

Analisando as imagens diárias de satélite observou-
se alguns padrões de nebulosidade associada à ZCIT, tais 
como: a ZCIT dupla ao sul da banda principal, a ZCIT dupla 
ao norte da banda principal, e bifurcações na ZCIT, tanto na 
extremidade oeste com também na extremidade leste.

Os dados diários de ROL filtrados entre 10-20 dias 
mostraram propagações para leste da nebulosidade, com 
velocidade de fase em torno de 7,0 e 5,3 m/s, concordando 
com as características de uma onda de Kelvin (Matsuno, 1966, 
Wallace e Kousky, 1968). Notou-se também o deslocamento 
da nebulosidade para oeste no ano de 1998, apresentando 
características de uma onda de Rossby equatorial com 
velocidade também em torno de 7,8 m/s.
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