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Histórico de secas na Amazônia
L. M. Alves, J. A. Marengo e I. F. A. Cavalcanti

Extremos climáticos de chuva, temperatura e
vento podem ter um impacto importante na vida das
pessoas. Excepcionalmente, os extremos podem ter
resultado no desaparecimento de civilizações, a exemplo da dinastia maia, que pode ter sucumbido por uma
sucessão de secas severas (Hunt; Elliott, 2002). Em geral,
estudos observacionais de extremos climáticos são limitados pelas dificuldades de obtenção de séries temporais
longas e homogêneas de dados climáticos capazes de
registrá-los. Embora existam séries temporais relativamente longas em muitas partes do globo, os conjuntos de
dados disponíveis para a bacia amazônica normalmente
são escassos e limitados. Por causa dessas limitações,
evidências paleoecológicas tornam-se ferramentas válidas para avaliar o histórico de secas e/ou enchentes no
passado, apesar de alguma incerteza nas análises.
Com base em relatos históricos de carvão vegetal
encontrado abaixo do solo das florestas e em sítios
arqueológicos de civilizações antigas, Meggers (1994)
mostrou evidências da existência de intensos extremos
climáticos na Amazônia durante os últimos dois milênios. Identificações semelhantes de extremos na costa
do Peru (enchentes) e em outras partes indicam que o
desaparecimento de civilizações localizadas na Amazônia reflete o impacto de eventos de mega El Niño (El Niño
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Eventos extremos de seca na Amazônia
revelados pelos registros de anéis de árvores
H. S. Jenkins, P. A. Baker e R. I. Negrón-Juárez

A bacia amazônica é um componente-chave do sistema
climático global. Ainda que um completo entendimento
da variabilidade climática da Amazônia permaneça
elusivo em razão da ausência de dados históricos, um
dos seus aspectos climáticos mais notáveis é a ocorrência de secas, caracterizadas por um longo período de
chuvas abaixo do normal, cuja frequência e intensidade
têm previsão de aumentar em um clima mais quente. A
despeito dos efeitos da seca nos ecossistemas amazônicos, os registros de seca para essa região são esparsos ou
inexistentes, e os registros mais antigos são qualitativos
e de intensidade e duração desconhecidas (Cap. 1). Este
capítulo apresenta um histórico de 190 anos de variabilidade das chuvas no sudeste da Amazônia baseado na
análise de registros de anéis de crescimento de árvores
na região de Madre de Deus, localizada no sudeste do Peru.
Também é demonstrado como o crescimento da Cedrela
odorata (cedro-cheiroso) pode ser usado para identificar
eventos extremos de seca e cheia ocorridos no passado.
A cronologia dos anéis de crescimento registra as secas
históricas no sudeste da Amazônia ocorridas no século
XX, previamente identificadas na literatura, e estende
a análise da série dos eventos de seca para essa região
até o ano de 1819. Essa análise mostra que tem havido
um aumento na frequência das secas extremas (intervalo médio de ocorrência de 5 a 6 anos) desde o início do
século XX.
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Classificação de anos de seca
L. M. Alves, I. F. A. Cavalcanti, V. P. Silveira e J. A. Marengo

A região amazônica, por sua grande extensão territorial, possui regimes climáticos diferenciados. De norte
a sul, observa-se uma grande variabilidade espacial e
temporal da precipitação, na qual os eventos extremos
de secas ou enchentes trazem consequências socioeconômicas importantes para vários setores da sociedade
(agricultura, transportes, recursos hídricos, saúde,
habitação).
Como apresentado no Cap. 1, os eventos extremos de secas
na Amazônia não são recentes e, do ponto de vista científico, atualmente já se tem um razoável entendimento
das causas das secas que ocorrem nessa região. Neste
capítulo é realizada uma análise da distribuição espacial
sazonal da chuva na Amazônia e de suas anomalias em
quatro áreas diferentes, com base no conjunto de dados
do Global Precipitation Climatology Center (GPCC), com
resolução 1o x 1o (Rudolf; Schneider, 2005), no período de
1951 a 2010. O GPCC compreende uma análise global de
precipitação mensal sobre a superfície da Terra baseada
nos dados pluviométricos in situ.
As quatro áreas analisadas são definidas como noroeste da Amazônia (NW) (75°W-62,5°W; 5°N-2,5°S),
nordeste da Amazônia (NE) (62,5°W-50°W; 5°N-2,5°S),
oeste da Amazônia (W) (75°W-62,5°W; 2,5°S-10°S) e
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leste da Amazônia (E) (62,5°W-50°W; 2,5°S-10°S), e podem ser visualizadas
na Fig. 3.1, juntamente com o ciclo anual (climatológico) da precipitação em
cada área, para o período de 1971 a 2000. O quadrimestre úmido para cada
região (estação chuvosa) é compreendido entre abril e julho (NW), março e
junho (NE), janeiro e abril (W e E). O quadrimestre seco (estação seca) ocorre
de novembro a fevereiro (NW), agosto a novembro (NE) e junho a setembro
(W e E). Embora os meses sejam os mesmos nas regiões W e E, há diferenças com relação aos totais mensais de precipitação. A região leste apresenta
maiores valores na estação chuvosa e menores valores na estação seca do
que a região oeste.
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Fig. 3.1 Ciclo anual da precipitação (mm/mês) sobre as áreas de estudo. Período de
1971 a 2000

A Fig. 3.2 apresenta as séries temporais das anomalias de precipitação
durante as estações chuvosa e seca em cada uma das quatro áreas de estudo,
no período de 1951 a 2010, nas quais podem ser identificados os anos que são
considerados muito secos. Percebe-se que, em média, nas áreas W e E houve
um predomínio de anos com desvios próximos ou abaixo da média na última
década, na estação seca. Nota-se também que, na década de 1960 (1960-1969),
houve uma seca persistente na área oeste durante a estação chuvosa. Em
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Características atmosféricas
e oceânicas em anos de seca

I. F. A. Cavalcanti, V. P. Silveira e L. M. Alves

Neste capítulo são apresentadas as configurações de anomalias de precipitação sobre a América do
Sul e anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM)
nos anos de seca na Amazônia. Para efeito de análise
complementar, são apresentados também campos de
outras variáveis, tais como anomalias do escoamento
atmosférico em altos e baixos níveis, movimento vertical e convergência de umidade de alguns casos de
secas na Amazônia. O escoamento atmosférico indica
o comportamento dos ventos, e a convergência de
umidade apresenta as regiões para onde a umidade da
atmosfera está sendo transportada. O período-base para
o cálculo das anomalias é de 1971 a 2000, considerado
pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) como o
ideal para representar a climatologia atual. Os dados de
precipitação utilizados para as análises sobre a América
do Sul são provenientes do Global Precipitation Climatology Center (GPCC) (Rudolf; Schneider, 2005). Os campos
de TSM foram obtidos dos dados de ERSST.v3 (Smith et
al., 2008), e os outros campos são baseados em informações provenientes da reanálise NCEP/NCAR (Kalnay et
al., 1996).
Conforme visto no Cap. 3, as estações chuvosa e
seca na Amazônia variam de acordo com a região
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considerada. Os casos de seca que mais afetam a região são os que se
estendem por mais de uma estação, chamados aqui de secas prolongadas.
Considerando o período de 1971 a 2010, as secas prolongadas ocorreram
em mais de uma das quatro regiões da Amazônia nos anos de 1982/83,
1991/92, 1994/95, 1997/98, 2004/05 e 2010, indicando tanto a influência já conhecida do El Niño na precipitação da região tropical da América
do Sul como as influências, também conhecidas, porém menos frequentes
(até o presente), do aquecimento anômalo da temperatura do Atlântico tropical. As séries temporais de médias corridas de anomalias de precipitação
durante esses anos são apresentadas nas Figs. 4.1 a 4.6, nas quais se observam os períodos prolongados de seca e as maiores anomalias nos anos de
1982/83 e 1991/92, principalmente na área NE da Amazônia. Embora no Cap.
3 as análises para identificar os anos de seca tenham sido feitas considerando períodos quadrimestrais, neste capítulo serão analisados os campos
mensais que apresentaram as maiores anomalias.

Fig. 4.1 Série temporal
das anomalias de
precipitação média
corrida de quatro meses
(mm/mês) nas quatro
regiões da Amazônia,
para os anos de 1982/83

Fig. 4.2 Série temporal
das anomalias de
precipitação média
corrida de quatro meses
(mm/mês) nas quatro
regiões da Amazônia,
para os anos de 1991/92
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Influência das TSM dos oceanos Pacífico e
Atlântico nos eventos de seca

F. A. Cavalcanti e V. P. Silveira
O Indice de Oscilação Sul (IOS), que indica alterações no
campo de pressão no Pacífico, é associado às fases de
episódios El Niño e La Niña. O índice indica as diferenças
entre as anomalias de pressão entre o Taiti, no Pacífico
central, e Darwin, na Austrália. Quando as pressões estão
mais baixas que a média no Taiti e mais altas em Darwin,
esse índice é negativo. Trata-se de uma situação de El
Niño, e as temperaturas da superfície do mar (TSM) no Pacífico
central e leste ficam mais altas que a média. Em condições de La Niña, as TSM estão mais baixas que a média
nessas regiões, e o IOS é positivo. As análises a seguir são
discutidas com ênfase nas condições que causam redução na precipitação da Amazônia, considerando os meses
que apresentaram correlações significativas em uma
grande extensão. As correlações foram feitas utilizando
TSM do conjunto ERSST.v3 (Smith et al., 2008), precipitação do GPCC (Rudolf e Schneider, 2005) e pressão ao nível
do mar da reanálise NCEP/NCAR (Kalnay, 1996).
Para destacar as áreas da região amazônica que são
influenciadas pelo El Niño Oscilação Sul (ENOS), foram
calculadas as correlações entre o IOS e a precipitação
sobre a América do Sul. Correlações positivas indicam
que, em anos El Niño (IOS-), ocorrem anomalias negativas de precipitação e, em anos La Niña (IOS+), ocorrem
anomalias positivas de precipitação. Correlações nega-
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comportamento

oposto. Em todos os meses do ano
foram observadas correlações positivas significativas na área nordeste
e leste da Amazônia, o que mostra
redução de precipitação em anos El
Niño. As correlações mais altas e
que abrangem uma área maior ocorrem em janeiro e abril (Fig. 5.1A,B).
As correlações de anomalias de
precipitação nas quatro áreas da
Amazônia (Fig. 3.1), com as anomalias de TSM em todos os oceanos,
indicaram influências diferentes em
cada área. A seguir são discutidas
essas influências em cada região.
As correlações das anomalias de
precipitação na área NE da Amazônia com as anomalias de TSM
indicam

correlações

negativas

significativas no Pacífico equatorial
leste em todos os meses, exceto em
abril, quando correlações positivas
ocorrem no Atlântico tropical norte
próximo à costa norte da América do
Sul. Esses resultados corroboram as
correlações persistentes encontradas entre o IOS e a precipitação na
região NE da Amazônia em todos os
meses. Exemplos para janeiro e abril
são mostrados na Fig. 5.2A,B. Assim,

Fig. 5.1 Correlação do IOS com
anomalias de precipitação sobre a América
do Sul: A) janeiro; e B) abril. As áreas
em vermelho correspondem a correlações
positivas e as azuis, a correlações
negativas, com significância estatística
acima de 95%

nos anos em que a TSM está com temperaturas mais altas que a média no
Pacífico central e leste, as chuvas são reduzidas no setor leste da Amazônia,
exceto em abril, quando essa redução ocorre associada à TSM do Atlântico
tropical norte mais baixa que a média.
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As secas de 1998, 2005 e 2010 – análise climatológica
C. A. S. Coelho, I. F. A. Cavalcanti, E. R. Ito, G. Luz, A. F. Santos,
C. A. Nobre, J. A. Marengo e A. B. Pezza

As secas na Amazônia foram documentadas (ver
Marengo et al., 2008) como estando associadas a A) ocorrência de eventos intensos de El Niño; B) aquecimento
anômalo das temperaturas de superfície do Atlântico
tropical norte durante o período de inverno-primavera
austral; e C) as duas alternativas. Este capítulo visa
a realizar uma avaliação comparativa das condições
climáticas observadas durante as três secas mais recentes ocorridas na Amazônia (1997/98, 2004/05 e 2009/10).
Essa comparação é relevante para o entendimento de
como os eventos de seca evoluem. A análise será realizada em termos de variação dos níveis do rio Negro, em
Manaus (latitude 3,11oS, longitude 60,01oW), temperatura
de superfície do oceano (Reynolds et al., 2002) e precipitação (Huffman et al., 2007) sobre a Amazônia.

6.1 Registros históricos do rio Negro:
análise de valores extremos e
teleconexões

A régua linimétrica situada em Manaus (latitude 3,11oS,
longitude 60,01oW), capital do Estado do Amazonas,
região norte do Brasil, consiste em um dos melhores
registros de nível do rio, para efeitos de análises climáticas históricas, por possuir medições do nível do rio
de 1903 até o presente. A Fig. 6.1 apresenta o ciclo anual
do rio Negro fornecido pela média mensal do nível do rio
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em Manaus. A linha sólida espessa representa o ciclo anual do nível do rio
construído pela média de longo prazo (climatologia) para cada mês do ano de
1903-2010. Observa-se, por essa figura que, climatologicamente, o rio Negro
atinge níveis máximos de maio a julho e mínimos de outubro a novembro. Os
níveis do rio Negro em Manaus refletem a influência de sua bacia hidrográfica,
que se estende sobre o norte da região amazônica, e do rio Solimões, cuja
bacia hidrográfica se estende sobre o sul e oeste da região amazônica.
As outras três linhas apresentadas na Fig. 6.1 representam a média mensal
observada do nível do rio de junho de 1997 a dezembro de 1998 (linha fina
sólida), de junho de 2004 a dezembro de 2005 (linha pontilhada) e de junho
de 2009 a dezembro de 2010 (linha tracejada). Esses três eventos apresentam
o nível do rio bem abaixo da climatologia, especialmente nos meses de outubro e novembro de 1998, 2005 e 2010, evidenciando o efeito da seca observado

Fig. 6.1 Ciclo anual do nível do rio Negro (cm) dado pela média mensal do nível do
rio de junho a dezembro. A linha sólida espessa representa o ciclo anual do nível do rio
construído pela média de longo prazo (climatologia) para cada mês do ano de 1903-2010.
A linha sólida fina representa o nível médio mensal do rio de junho de 1997 a dezembro
de 1998. A linha pontilhada representa o nível médio mensal do rio de junho de 2004 a
dezembro de 2005. A linha tracejada representa o nível médio mensal do rio de junho de
2009 a dezembro de 2010
Fonte: adaptado de Coelho et al. (2012).
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O efeito do aerossol na formação de nuvens –
o caso das secas de 2005 e 2010
C. A. S. Coelho, S. M. S. Costa e S. R. Freitas

Os mecanismos dinâmicos de grande escala que
contribuem para as condições de seca observadas
sobre a Amazônia em julho-agosto-setembro (JAS) de
1998, 2005 e 2010 foram apresentados por Coelho et al.
(Cap. 6). O principal foi o estabelecimento de uma circulação local anômala de Hadley com movimento vertical
ascendente sobre a região do Atlântico tropical norte
com temperatura de superfície do mar anormalmente
quente, prevalecendo movimento vertical descendente
(subsidência) sobre a Amazônia, inibindo a formação de
nuvens e, consequentemente, a precipitação. O efeito do
aerossol em inibir ainda mais a eficiência da precipitação sobre a Amazônia como um mecanismo secundário,
contribuindo para os padrões de seca observados em
2005 e 2010, é investigado utilizando-se a profundidade
óptica de aerossóis inferidos pelo espectrorradiômetro
de resolução moderada de imagens (Modis), que é um
instrumento a bordo do satélite Terra (Remer et al., 2005).
A profundidade óptica do aerossol (também conhecido
como espessura óptica) é uma medida da extinção de
radiação por sua interação com partículas de aerossóis
na atmosfera, associada, principalmente, aos processos
de espalhamento e absorção. A profundidade óptica do
aerossol é um parâmetro adimensional dependente do
comprimento de onda, e indica a atenuação que o feixe de
radiação sofre à medida que se propaga em uma camada
da atmosfera contendo aerossóis. A profundidade óptica
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O papel do Pacífico e do Atlântico nas secas
de 2005 e 2010
P. Nobre e M. Malagutti

A Amazônia vem sofrendo severas anomalias climáticas durante a última década, ora com uma sequência
de anos mais secos que o normal, ora por períodos de
precipitação abundante. Os anos de seca de 2003-2005 e
2010 são exemplos de tal variabilidade interanual. A alta
variabilidade da precipitação, na região, está relacionada
a variações na posição e intensidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o Atlântico (Fu et al., 2001;
Liebmann; Marengo, 2001) que é fortemente modulada
pelo gradiente meridional da temperatura da superfície
do mar (TSM) do Atlântico tropical (Chang et. al, 2000;
Folland, 1991; Nobre; Zebiak; Kirtman, 2003; Sutton;
Jewson; Rowell, 2000) e também do Pacífico equatorial,
conforme apresentado nos capítulos anteriores. A Fig. 8.1
apresenta as séries temporais de anomalias de precipitação observadas para a Amazônia central (Fig. 8.1A) e as
anomalias de TSM observadas no Atlântico tropical norte
(Fig. 8.1B). É notória, na Fig. 8.1, a persistência de anomalias multianuais de TSM mais quentes sobre o Atlântico
tropical norte, concomitantemente com períodos de
anomalias negativas de precipitação sobre a Amazônia.
Nos anos de 1997/98 também se observou intenso fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) no Pacífico equatorial,
que contribuiu para a redução das precipitações sobre a
Amazônia. É, portanto, de singular interesse avaliar o
papel das TSM, do Atlântico e do Pacífico tropical, como

secas.indb 125

19/04/2013 10:21:24

126 | Secas na Amazônia
condicionantes dessas últimas grandes secas na região amazônica. Serão
avaliados os papéis das TSM dos episódios mais recentes de seca (2003-2005
e 2010), na medida em que eles representaram sérios impactos para a sociedade local.
Um experimento numérico utilizando o Modelo Atmosférico Global (MCGA) do
CPTEC, forçado com campos de TSM prescritos foi utilizado nessas análises. Para tanto, o MCGA do CPTEC foi integrado em modo de conjunto com
três cenários de TSM: A) TSM observada globalmente (referida como rodada
controle ou CTR) para os anos em estudo; B) TSM climatológica sobre o Pacífico (PCL); C) TSM climatológica sobre o Atlântico (ACL) entre 40ºS e 40ºN.
Os demais oceanos foram alimentados com campos observados de TSM,
como usado para a rodada CTR. Tais configurações de TSM visam a avaliar
a resposta atmosférica linear direta para campos globais de TSM, nos quais
uma bacia oceânica em particular é mantida com valores climatológicos
variando mensalmente, enquanto as TSM globais variam de acordo com os
valores observados. Os mapas de anomalias médias anuais de TSM para o
Pacífico e Atlântico tropical, para os anos de 2005 e 2010, são apresentados
na Fig. 8.2. Observam-se, nessa figura, fortes anomalias positivas de TSM
(temperaturas mais quentes) sobre o Atlântico tropical norte nesses dois
anos, enquanto as anomalias de TSM sobre o Pacífico equatorial estiveram
próximas da normalidade ou até mesmo mais frias que o normal, durante o
ano de 2005.

Fig. 8.1 Anomalia de
precipitação (mm/dia) sobre a
Amazônia central (75°-55W°;
15°S-5°N) no período de
1995-2010 (painel superior);
Anomalias de TSM para
o Atlântico tropical norte
(45°‑35° W; 0-20°N) (grau °C),
(painel inferior)
Fonte: precipitação do CPTEC/
Inpe; TSM da OISST, NCEP/
NOAA.
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Desempenho do modelo cptec/agcm na
previsão das condições secas na Amazônia
C. A. S. Coelho e G. Luz

Diagnosticar condições climáticas observadas
visando o entendimento de mecanismos que levam
a eventos de secas na Amazônia é muito importante,
como é importante avaliar como são previstos. Apresentamos aqui uma avaliação das anomalias de precipitação
previstas para julho, agosto e setembro (JAS) de 1998,
2005 e 2010 produzidas nos meses de junho de 1998, 2005
e 2010 com o modelo atmosférico (AGCM) de previsão
climática do CPTEC (Cavalcanti et al., 2002; Marengo et
al., 2003).
O CPTEC é um dos 12 centros mundiais designados
pela Organização Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization (WMO)) como centro produtor
de previsões climáticas globais de longo prazo (Global
Producing Center (GPC), http://clima1.cptec.inpe.br/gpc),
também conhecidas como previsões climáticas sazonais. Essas previsões são produzidas utilizando-se o
modelo CPTEC/AGCM, com anomalias de temperatura da
superfície do mar persistida (Reynolds et al., 2002). Isto é,
para uma previsão feita em junho de 2010 e válida para a
estação de julho a setembro (JAS) de 2010, as anomalias
de temperatura da superfície do mar observadas no mês
anterior (maio de 2010) são adicionadas às TSM climatológicas (ou seja, médias de longo prazo) para cada mês,
de junho a setembro, durante a integração do modelo.
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Projeções de seca na Amazônia
W. Soares e J. A Marengo

Se por um lado estudos observacionais mostram
que a região amazônica está sujeita a fortes variações
na precipitação, culminando, por vezes, em eventos
de secas severas como as ocorridas em 2005 ou 2010
(Marengo et al., 2008, 2011; Lewis et al., 2011), por outro,
estudos de modelagem sugerem possíveis alterações no
clima futuro da região amazônica e indicam a tendência
a um clima mais seco que o atual, com um aumento da
temperatura que pode chegar a 6oC-8oC (Marengo et al.,
2011; Cox et al., 2008; Marengo; Soares, 2003; Betts et al.,
2004; Cox et al., 2004; Ambrizzi et al., 2007; entre outros).
Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) (2007) não existem dúvidas de que o clima do
planeta realmente está mudando, o que aumenta a
probabilidade

de

catástrofes

climáticas

extremas.

Mantido o atual padrão de desenvolvimento, essas
mudanças climáticas trarão graves consequências para
a economia, saúde, qualidade de vida e sustentabilidade
dos ecossistemas naturais. De fato, dados observacionais apresentados no AR4 (Fourth Assessment Report)
do IPCC (Trenberth; Josey, 2007) indicam aumento na
temperatura média global da superfície da Terra.
Nas últimas décadas, o efeito estufa e a perspectiva de
aquecimento global têm sido uma preocupação cons-
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Impactos de secas nas florestas amazônicas
L. O. Anderson, L. E. O. C. Aragão, D. M. Valeriano,
M. Cardoso, Y. E. Shimabukuro e A. Lima

A irregular oferta de água afeta a produtividade
de ecossistemas tropicais mais profundamente do que
qualquer outra variável climática. Para a vegetação,
secas são caracterizadas por um período de insuficiente
disponibilidade de água para as plantas, decorrente da
redução de água no solo pela baixa quantidade de chuvas
e elevada taxa de evapotranspiração. Ao contrário de
muitos outros fatores de estresse para a vegetação, a
seca não é um processo abrupto, ela aumenta gradualmente ao longo do tempo, fazendo com que sua duração
seja um fator importante para a sobrevivência da planta.
Análises recentes apontam para uma maior probabilidade de frequências de secas na Amazônia nos próximos
100 anos por causa das mudanças climáticas, desmatamentos e queimadas (Cox et al., 2008; Harris; Huntingford;
Cox, 2008; Malhi et al., 2009). Além disso, o aquecimento
global pode também aumentar a intensidade de eventos
de El Niño Oscilação Sul (ENOS) (Hansen; Huntingfoud;
Cox, 2006), que em 1997/98 resultou em uma redução de
chuvas de aproximadamente 50% em relação à média
de longo prazo (Uppala et al., 2005), atingindo principalmente a Amazônia ocidental (Nepstad et al., 1999). As
secas têm o potencial de reduzir o estoque de biomassa
acima do solo (Rolim et al., 2005; Phillips et al., 2009;
Lewis et al., 2011), assim como, a longo prazo, alterar a
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Frequência de queimadas durante
as secas recentes

L. E. O. C. Aragão, Y. E. Shimabukuro,

M. Cardoso, L. O. Anderson, A. Lima e B. Poulter

Nas últimas duas décadas, as queimadas na Amazônia têm sido foco de inúmeras pesquisas científicas
visando a entender a frequência de ocorrências, seus
impactos na vegetação e no clima e o potencial efeito das
mudanças ambientais sobre esses eventos (Uhl; Kauffman, 1990; Cochrane et al., 1999; Cochrane; Schulze, 1999;
Rosenfeld, 1999; Ackerman et al., 2000; Laurance; Williamson, 2001; Laurance et al., 2001; Cochrane; Laurance,
2002; Barlow; Peres, 2004a; Nepstad et al., 2004; Artaxo et
al. 2005; Aragão et al., 2007; Aragão et al., 2008; Aragão;
Shimabukuro, 2010). Atualmente, as pesquisas se concentram em entender o potencial de incremento de queimadas
no futuro pelas mudanças climáticas e os mecanismos
de retroalimentação entre desmatamento, queimadas e
secas (Cochrane et al., 1999; Laurance; Williamson, 2001;
Alencar; Nepstad; Diaz, 2006; Aragão et al., 2008).
Essa recente preocupação se deve ao fato de que alguns
modelos de circulação global preveem que o clima
amazônico ficará mais seco por causa de alterações nos
padrões de circulação atmosférica global induzidos pelo
aquecimento do planeta (Li; Fu; Dickinson, 2006). Esse
efeito de seca pode ter consequências catastróficas para
o bioma amazônico, incluindo uma potencial perda de
biomassa, acelerando os efeitos das mudanças climáticas (Cox et al., 2004). Além do efeito direto na vegetação
(Phillips et al., 2009), espera-se que a redução de chuvas
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sobre a Amazônia catalise o sinergismo entre as forçantes antropogênicas,
como, por exemplo, desmatamento e queimadas (Cochrane; Laurance, 2002;
Hutyra et al., 2005).
Os mecanismos responsáveis pela ocorrência desse processo de retroalimentação podem ser descritos da seguinte forma: sabemos que secas reduzem
a produtividade florestal, aumentam a mortalidade de árvores e a perda de
folhas (Phillips et al., 2009). Esses processos levam a um aumento da abertura
do dossel e, consequentemente, a um aumento da radiação solar incidente e
das temperaturas no interior do dossel, que favorecem o rápido secamento
do material orgânico acumulado sobre o solo. Portanto, florestas sujeitas a
tais condições, naturalmente, tornam-se mais vulneráveis a queimadas. No
entanto, a vulnerabilidade dessas florestas e a probabilidade de queimadas
podem ser intensificadas pela interação entre secas e degradação, incluindo
efeito de borda, corte seletivo e desmatamento (Uhl; Kauffman, 1990; Cochrane
et al., 1999; Cochrane; Schulze, 1999; Barlow; Peres, 2004b; Nepstad et al.,
2004). Além disso, grandes áreas desmatadas (Laurance; Williamson, 2001;
Laurance et al., 2002; Nobre; Sellers; Shukla, 1991; Silva Dias et al., 2005; Costa
et al., 2007) e a fumaça proveniente de queimadas (Rosenfeld, 1999; Ackerman
et al., 2000; Artaxo et al., 2005) podem causar redução na precipitação local.
Os mecanismos descritos acima retratam uma série de interações que
causam um ciclo de retroalimentação positivo entre secas e queimadas. Esse
ciclo tem o potencial de intensificar a vulnerabilidade da floresta amazônica às mudanças climáticas. É um importante tópico para entendermos e
prevermos os efeitos de mudanças climáticas no futuro funcionamento da
Amazônia e estabelecermos estratégias de mitigação e adaptação diante
dessas mudanças. Este capítulo, portanto, tem como principais objetivos:
1] Identificar os mecanismos responsáveis pela variação da frequência
de queimadas na Amazônia recentemente.
2] Quantificar as relações entre secas extremas recentes e queimadas na
Amazônia, com foco especial nas secas de 2005 e 2010.

12.1 Mecanismos responsáveis pela variação na
frequência de queimadas

a] Influência antrópica
Queimadas naturais no bioma amazônico são raras (Cochrane, 2003; Bush
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et al., 2007), e historicamente mais comuns no bioma cerrado. Isso se deve,
principalmente, ao clima do cerrado, que apresenta prolongada temporada
de estiagem (de cinco a sete meses) com chuvas mensais abaixo de 100 mm,
produzindo condições propícias para a ocorrência de queimadas naturais.
No entanto, esse padrão natural não se reflete nas observações recentes
de ocorrência de queimadas na região amazônica. Por exemplo, Aragão e
Shimabukuro (2010) analisaram uma série temporal de focos de calor (1998
a 2006), detectados pelo sensor AVHRR a bordo do satélite NOAA-12, e quantificaram uma tendência de aumento de queimadas em 42% da Amazônia
brasileira. Utilizando essa metodologia, foi possível verificar uma tendência
de diminuição de queimadas na região do cerrado. Esses resultados, além de
destacar a importância das queimadas em áreas com probabilidade de ocorrência extremamente baixas, contradizem muitas feições do resultado de
modelos conceituais criados com o objetivo de auxiliar tomadores de decisão
no combate a queimadas (ex. Arima et al. 2007) (Fig. 12.1).

Fig. 12.1 A análise de tendência temporal utiliza dados de focos ativos detectados
pelo AVHRR/NOAA-12 entre 1998 e 2006. Nos painéis A e B, tons de amarelo a
vermelho indicam tendência positiva de queimadas durante esse intervalo de tempo, e,
do verde-claro para escuro, tendências negativas. O painel A destaca a região de floresta
ombrófila, o painel B foca o bioma cerrado e o painel C apresenta os resultados do modelo
de probabilidade de fogo proposto por Arima et al. (2007), que, no entanto, falha em
capturar as tendências demonstradas com os dados
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Severidade dos incêndios florestais em
anos de seca extrema

A. Lima, L. E. O. C. Aragão, J. Barlow,

Y. E. Shimabukuro, L. O. Anderson e V. Duarte

Do recente histórico de secas na região amazônica,
conclui-se que a frequência e a intensidade delas têm
aumentado nas últimas três décadas (Uvo et al., 1998;
Ronchail et al., 2002; Marengo, 2004; Marengo et al., 2008;
Lewis et al., 2011; Marengo et al., 2011). A seca de 2005,
que atingiu principalmente o sudoeste da região amazônica, foi considerada, na época, a de maior intensidade
dos últimos cem anos (Marengo et al., 2008). Foi explicada
como sendo consequência do aumento de temperatura
das águas superficiais do Atlântico e da deriva noroeste
da Zona de Convergência Intertropical. Essas anomalias
são tidas como fenômenos raros, de ocorrência em intervalos na ordem de centenas de anos (Li; Fu; Dickinson,
2006; Good et al., 2008; Marengo et al., 2008). Em 2010,
entretanto, registrou-se uma seca, associada à interação
de dois eventos – El Niño e Atlantic Multidecal Oscillation
(AMO) –, ainda mais impactante para a floresta amazônica que a de 2005 (Marengo et al., 2011).
Tais constatações corroboram as projeções obtidas
por meio de alguns modelos de circulação globais, que
mencionam o aumento da frequência e intensidade das
secas no século XXI e os relacionam com o crescimento
da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera
(Christensen et al., 2007; Malhi et al., 2008). Dentre os
vários impactos causados ao ambiente amazônico por
esses cenários, reais e projetados, de secas extremas,
salienta-se o aumento da flamabilidade das florestas
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Variabilidade espacial do nível d’água na
bacia amazônica durante eventos extremos

J. S. da Silva, S. Calmant e F. Seyler
A bacia amazônica ocupa aproximadamente 38% da
América do Sul (Mikhailov, 2010) e apresenta uma
vazão média anual na foz do rio Amazonas de 238.000
m3·s –1 (Ronchail et al., 2006), contribuindo com aproximadamente 20% da descarga de água doce nos oceanos
(Richey et al., 1989). Ela é limitada ao norte pelo Escudo
das Guianas e ao sul, pelo Escudo Brasileiro (44% da área
da bacia). A oeste e sudoeste, a bacia é limitada pela
cordilheira dos Andes (12% da área da bacia) e, entre os
escudos e os Andes, estende-se a planície amazônica
(45% da área da bacia), que se limita a leste e sudeste pelo
Atlântico (Molinier et al., 1994, 1995; Guyot et al., 1999).
Entre os Andes e os Escudos, os limites da bacia não são
bem-delimitados e, nas conexões com bacias vizinhas,
são observados fenômenos de difluência: ao norte, com o
rio Orinoco (Sternberg, 1975), e ao sul, em direção ao rio
Paraguai (Sioli, 1984). O canal de Cassiquiare, na Venezuela (bacia do rio Negro), é o exemplo mais conhecido
desse tipo de anastomose (Guyot et al., 1999). Como os
rios amazônicos são extensos, os escoamentos naturais encerram diversos elementos. A vazão na planície
aluvial do rio Solimões-Amazonas é influenciada pela
fraca declividade da lâmina de água, da ordem de 1 cm/
km a 6 cm/km (Meade et al., 1991), pelas fortes velocidades observadas (Guyot et al., 1999) e pelas características
regionais dos seus afluentes ligados ao regime de chuva
da bacia (Ronchail et al., 2006; Villar et al., 2009). Não se
trata de um escoamento clássico de montante para a
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jusante, mas de um deslocamento das águas empurradas pela onda de cheia
dos rios de origem andina (Molinier et al., 1996) formando um vasto sistema
do qual a sociedade é fortemente dependente em termos de alimentação,
transporte e demais atividades econômicas. Historicamente, os rios serviram como corredores de entrada para a população amazônica e, em grande
parte das regiões, continuam sendo a única forma de acesso às comunidades. Paralelamente a esse cenário de complexidade dos recursos hídricos e
sua correlação com a população, estão em curso os processos de mudanças
do uso da terra (Biggs et al., 2002; Callède et al., 2008) e de mudanças climáticas (Cox et al., 2004, 2008; Li et al., 2006; Salazar; Nobre; Oyama, 2007), que
podem alterar os regimes hidrometeorológicos da região (Cox et al., 2008;
Marengo, 2009). A bacia amazônica é apresentada na Fig. 14.1.
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Fig. 14.1 Bacia amazônica com seus principais tributários. Mosaico de imagens JERS-1
no período de cheia em segundo plano. Rede de drenagem em preto desenvolvida por
Seyler et al. (2009d)

Nas últimas décadas, eventos hidrológicos extremos afetaram a bacia
amazônica causando danos sociais consideráveis às populações ribeirinhas,
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Fig. 14.9 Modelo Digital de Elevação da bacia amazônica proveniente do SRTM, que não
mostram assimetria norte-sul relevante para ela

plana com baixíssimas elevações. Por outro lado, se analisarmos sob o ponto
de vista da litologia, na porção sul da bacia encontra-se a Formação Solimões, que se limita ao norte pelo Escudo das Guianas, ao sul pelo Escudo
Brasileiro, a leste pelo Arco de Purus e a oeste pelo Arco de Iquitos. A Formação Solimões é constituída por colmatagem de sedimentos em suspensão e
construção de planícies e terraços orientada por ajustes tectônicos e acelerada por evolução de meandros. Pode-se supor que essa formação, de baixa
permeabilidade, não permita uma importante saída para o lençol subterrâneo e, consequentemente, maior amplitude do nível de água pode ser
observada nos rios que fluem para ela. Além da Formação Solimões, a porção
sul é caracterizada por uma maior densidade de drenagem, com vários níveis
de terraços, cujas várzeas recentes contêm diques e paleocanais, lagos de
meandro e de barramento, bacias de decantação, furos, canais anastomosados e trechos de talvegues retilinizados por fatores estruturais (Fig. 14.10),
indicando ajuste hidrodinâmico em áreas rebaixadas.
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Secas extremas na planície de
inundação amazônica: alguns
impactos sobre a ecologia e a biodiversidade
E. M. Arraut, T. S. F. Silva, E. M. L. M. Novo

As imagens mais icônicas do ecossistema amazônico
costumam incluir dois elementos-chave em sua composição: rios e florestas. Além de abrigar a maior extensão
de florestas tropicais úmidas da Terra, a bacia amazônica
é responsável pela captação de um dos maiores volumes
de água doce do planeta, e, por consequência, comporta
uma vasta extensão de áreas alagáveis (isto é, áreas
inundáveis, áreas úmidas ou wetlands – para uma definição de áreas alagáveis ver o Cap. 16). Esses ecossistemas
são componentes-chave da ecologia e biogeoquímica da
região amazônica, e, por serem intimamente relacionados ao ciclo de inundação, em princípio são suscetíveis a
eventuais mudanças que ela possa sofrer.
Em termos absolutos, a bacia hidrográfica da Amazônia
é a maior do planeta (6,11 x 103 m3), e o rio Amazonas
e seus tributários são responsáveis pelo maior volume
de descarga já observado para grandes rios, da ordem de
2 x 105 m3 s-1 (10% do total de água doce descarregada
nos oceanos) (Richey; Nobre; Deser, 1989). Além disso,
mais de 800.000 km2 de áreas alagáveis estão presentes em toda a bacia amazônica, dos quais 350.000 km2
correspondem à planície de inundação da calha principal do rio Amazonas (Melack; Hess, 2010).
A dinâmica dos ecossistemas alagáveis na planície de
inundação amazônica é controlada primariamente pelo
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Impactos da inundação e seca na vegetação
de áreas alagáveis amazônicas

M. T. F. Piedade, J. Schöngart, F. Wittmann, P. Parolin e W. J. Junk

Áreas úmidas são ecossistemas específicos que
ocupam a interface entre os ecossistemas aquáticos e
terrestres. Várias classificações têm sido elaboradas
visando à definição e a uniformização internacional
dessa terminologia. Entretanto, como a dinâmica de
flutuação e suprimento de água relacionada a esses
ambientes determina a existência de regiões nas quais
a inundação pode ser apenas episódica ou periódica, a
definição dos limites superior e inferior desses ecossistemas e, consequentemente, sua classificação, torna-se
difícil (Mitsch; Gosselink, 2000).
Dentre as classificações de áreas úmidas mais aceitas
encontra-se a elaborada por Cowardin et al. (1979), que
as define como
[...] terras transicionais entre os sistemas aquático e terrestre em que o nível da água se encontra
próximo ou na superfície do solo ou é recoberto por
água rasa. As áreas úmidas devem possuir ao menos
um dos seguintes atributos: 1) suportar, ao menos
periodicamente, a presença predominante de hidrófitas; 2) apresentar substrato predominantemente
constituído por solos hidromórficos não drenados;
e 3) apresentar, anualmente, substrato que esteja
saturado ou coberto por água rasa por um período de
tempo durante a fase de crescimento da vegetação,
excluindo, dessa forma, organismos não adaptados a
tais circunstâncias.
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dezessete
Impactos dos eventos extremos de seca e
cheia sobre os recursos hídricos amazônicos
e ações da Defesa Civil

L. S. Borma, J. Tomasella, S. T. Roballo, L. A. Cuartas, D. A. Rodrigues,
J. A. Marengo e C. A. Nobre

O regime de chuvas da bacia amazônica é fortemente influenciado pela variação das temperaturas de
superfície (TSM) do Atlântico e do Pacífico, por meio das
circulações atmosféricas de grande escala (Marengo,
1992; Ronchail et al., 2002; entre outros). A área da
bacia sujeita a mudanças no regime de chuvas varia em
função da região oceânica que apresentou anomalia de
temperaturas. Historicamente, os eventos de El Niño
(aquecimento anômalo de algumas regiões do Pacífico
tropical) têm influenciado as chuvas nas porções centrais
e leste da Amazônia. Os eventos AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation), associados ao aquecimento anômalo
das temperaturas de superfície do Atlântico tropical
norte têm exercido maior influência sobre as chuvas das
porções oeste, sudoeste e sul da Amazônia. Esses eventos não são raros, ocorrem com frequência na região, e
se configuram como sendo uma característica das condições climáticas prevalecentes na bacia amazônica.
Embora as variações de TSM do Pacífico e do Atlântico
tenham o potencial de influenciar as condições de chuva
na bacia amazônica, estas nem sempre se configuram
como eventos extremos. Em geral, condições extremas
ocorrem em anos de El Niño ou La Niña fortes, em anos
nos quais se verifica associação do El Niño com os even-
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cerca de 6,1 milhões de km2, a bacia amazônica é composta principalmente
pelos rios Solimões/Amazonas e por 14 importantes tributários, cada um
deles com mais de 1.000 km de extensão (Goulding; Barthem; Ferreira, 2003):
rios Javari, Juruá, Jutaí, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu (tributários do sul);
rios Içá, Japurá, Negro, Uatumã, Nhamundá, Trombetas e Jari (tributários do
norte) (Fig. 17.1). Inúmeros tributários menores atuam como canais de ligação
entre a planície de alagamento e o canal principal.

Fig. 17.1 Principais rios da bacia hidrográfica da Amazônia e estações fluviométricas
instaladas ao longo do canal principal (São Paulo de Olivença [SPO]; Itapeuá [ITA];
Manacapuru [MAN]; Jatuarana [JAT]; e OBI – Óbidos [OBI])

Geograficamente, a bacia amazônica está distribuída por 7 países (Brasil,
Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana), e a maior parte (69,1%)
está localizada em território brasileiro. Peru e Bolívia abrigam, cada um, 11%
da bacia e os demais países, juntos, respondem pelo restante (Goulding;
Barthem; Ferreira, 2003). Dessa forma, a maioria dos tributários acima cita-
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anexo

O clima da amazônia:
principais características

G. O. Obregón

A Amazônia, maior bacia hidrográfica terrestre, está
localizada na faixa tropical da América do Sul, entre
5ºN e 17ºS, e abrange nove países. Ocupa uma área de
6,3 milhões de km2, e a maior parte dela se encontra
em território brasileiro (4,8 milhões de km2). Ela tem
um papel fundamental no funcionamento do sistema
climático da Terra, atuando como fonte de calor crítica
para a atmosfera global. O processo se inicia mediante
a evaporação do vapor de água à superfície e liberação de calor na média e alta troposfera através do calor
latente de condensação das nuvens convectivas tropicais
(Betts, 1990; Nobre et al., 2011). Parte desse vapor de água
precipita-se nas áreas de convecção e o restante é transportado pela circulação de grande escala na média e alta
troposfera, fora sdessas áreas, onde se resfria, emitindo
radiação de onda longa (ROL).
O rio Amazonas foi recentemente reconhecido como o
rio mais extenso do mundo, no qual, ao longo da bacia,
desembocam mais de mil afluentes, contribuindo com
15% (Molinier et al., 1996) a 20% (Molion, 1976) da água
doce para os oceanos, com expressiva quantidade de
nutrientes. Esses nutrientes ajudam a alimentar a vida
marinha, que, por sua vez, exerce um papel importante
no balanço global do carbono, absorvendo importantes
quantidades de carbono (Subramaniam, 2008).
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