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Mensagens Principais e Recomendações 
1) Em vista de sua localização tropical circundada 

pelos Andes, sua imensa extensão espacial 
(aproximadamente 7,3 milhões km2) e extensa 
cobertura florestal, a bacia do Rio Amazonas é 
um dos elementos mais críticos do sistema 
climático do planeta. Ela exerce uma forte 
influência sobre a dinâmica da atmosfera e os 
padrões de circulação, tanto dentro quanto fora 
dos trópicos. Além de produzir precipitações 
pluviométricas que resultam nas maiores 
descargas fluviais do planeta, com taxa média 
de 220.000 m3/s, ou 16-22% do total de 
descargas fluviais do mundo.  

2) A Bacia Amazônica caracteriza-se, 
principalmente, pelas terras baixas com clima 
quente e chuvoso. A parte superior da bacia 
inclui as encostas orientais dos Andes, 
caracterizadas por uma grande variedade de 
climas de montanha (floresta nublada, Páramos, 
Yungas, Punas etc.). 

3) O El Niño Oscilação Sul (ENOS) é a principal 
causa da variabilidade interanual de chuvas. El 
Niño é, tipicamente (mas não de forma 
exclusiva), acompanhada por secas na 
Amazônia, com graves secas nos últimos anos 
resultando em níveis baixos de águas dos rios e 
aumento no risco de queimadas. Além do ENOS, 
a variabilidade da temperatura na superfície do 
mar (TSM) do Atlântico e do Pacífico influencia o 
clima na Amazônia em escalas de tempo 
interanual e interdecadal, incluindo eventos 
extremos. 
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4) Nos últimos 15 anos, a Amazônia tem assistido 
a vários extremos climáticos: secas em 2005, 
2010 e 2015-16; e inundações em 2009, 2013, 
2014, 2017 e 2021. Alguns desses eventos têm 
sido classificados como eventos “que acontecem 
uma vez no século” (veja o Capítulo 22). 
Registros históricos mostram secas anteriores 
em 1926, 1964, 1980, 1983 e 1998; além de 
inundações em 1953, 1988 e 1989. 

5) Preservar e restaurar a Floresta Amazônica é 
essencial para a manutenção de processos 
importantes em escala regional, inclusive os 
processos de convecção, evapotranspiração 
(ET), circulações de mesoescala, e processos de 
superfície terrestre. 

 
Resumo Este capítulo analisa as principais 
características e mecanismos de grande a 
mesoescala que contribuem para o clima da 
Amazônia, sua variabilidade interanual e 
interdecadal e eventos extremos de seca e 
inundações. Também analisa os efeitos de eventos 
extremos na vegetação e a segmentação da 
precipitação em dinâmicas de evapotranspiração, 
escoamento, sazonalidade de fluxos, e dinâmica de 
planícies de inundação; além de descrever o papel 
das planícies de inundação no ciclo biogeoquímico. 
 
Principais características do clima da Amazônia 
 
Distribuição espacial da temperatura, circulação 
atmosférica e precipitação Em razão da alta e 
relativamente constante entrada de radiação solar, 
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as temperaturas do ar na Amazônia também são 
relativamente constantes, com pouca variação ao 
longo do ano, exceto na região sul da Amazônia 
(Rondônia, Mato Grosso, Amazônia Boliviana e sul 
da Amazônia Peruana). As temperaturas médias 
anuais ultrapassam 27-29°C na região central 
equatoriana. A amplitude térmica sazonal é de 1-
2°C e os valores médios vão de 24°C a 26°C. Próximo 
aos Andes, a temperatura média mensal máxima 
em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, é de 26.1°C em 
Setembro e 20°C em Junho. A despeito de pequenas 
flutuações sazonais, as grandes oscilações de 
temperatura são típicas do ciclo diurno nessa 
região, em associação as do ciclo de chuvas. 
 
A circulação atmosférica na Amazônia é causada 
pelo ciclo anual da radiação solar. Próximo ao delta 
do Amazonas, a precipitação máxima é observada 
durante o verão austral até o outono, com 
prevalência das condições de seca durante o 
inverno. Isso ocorre devido à alternância de 
aquecimento dos dois hemisférios e às variações na 
localização da Zona de Convergência Intertropical 
(ITCZ, sigla no inglês)1. Os ventos alísios vindos do 
Atlântico Norte e Sul tropical convergem para a ITCZ 
e são associados aos anticiclones subtropicais no 
Atlântico Norte e Sul. A chuva de monções sobre a 
Bacia Amazônica durante o verão austral fornece 
umidade para estabelecer uma Zona de 
Convergência do Atlântico Sul (SACZ, sigla no 
inglês) ativa (Figura 5.1). A SACZ é caracterizada por 
uma faixa convectiva que se estende do noroeste ao 
sudeste, a partir da Bacia Amazônica até o Oceano 
Atlântico Sul subtropical. A extremidade norte da 
SACZ se une à ITCZ do Atlântico2. O aquecimento na 
Bacia Amazônica contribui para a formação da Alta 
da Bolívia (BH), anticiclone que ocorre na alta 
troposfera3. Na escala regional, o deslocamento da 
umidade para dentro e fora da Bacia Amazônica é 
crucial para o regime de chuvas, em especial 
durante a estação seca. A umidade vinda da 
Amazônia é deslocada para fora da região através 
dos Jatos de Baixos Níveis na América do Sul 

 
i As células de Hadley e Walker são as duas principais células de circulação na atmosfera do planeta. A de Hadley é essencialmente 
meridional, isto é, ventos norte-sul, enquanto a de Walker é essencialmente zonal, isto é, ventos leste-oeste. Nos dois casos, o ar se eleva 
próximo do Equador, mas na célula de Hadley ele cai em cerca de 30°, enquanto na de Walker ele cai em outras zonas próximas ao 
Equador. 

(SALLJ); quando chega na extremidade leste dos 
Andes, interage com a Baixa do Chaco (CL) e ocorre 
a precipitação sobre a Bacia La Plata2,4–11. 
 
Como se estende para os dois hemisférios, o 
aquecimento alternado de cada hemisfério provoca 
vários regimes de chuvas na Amazônia. Durante um 
ano “normal”, a precipitação na região mostra fases 
opostas entre os trópicos norte e sul, com a estação 
de chuvas no inverno austral no Norte e no verão 
austral no Sul. No sul da Amazônia, o pico da 
precipitação se dá durante o verão austral; no centro 
da Amazônia e próximo ao delta, o pico é no outono 
austral (Figura 5.1). A região equatorial noroeste 
experimenta baixa sazonalidade de precipitação, 
com condições de umidade durante todo o ano. O 
início e final da estação de chuvas na Amazônia 
varia gradualmente do sul para o norte. O fim da 
estação de chuvas é mais regular do que seu início. 
A estação de chuvas no sul da Amazônia termina em 
abril, enquanto na parte norte, em setembro. As 
anomalias de temperatura na superfície do mar 
(TSM) no Pacífico ou Atlântico Tropical têm um 
papel dinâmico no controle do início e do fim da 
estação de chuva12,13. 
 
A Convecção da Região Amazônica A alternância do 
aquecimento dos dois hemisférios modula os 
deslocamentos sazonais do ZCTI, inclusive sua 
parte amazônica e a divisão ascendente das células 
Hadley-Walkeri, o que é associado à precipitação 
máxima sobre a Bacia Amazônica equatorial. 
 
No pico do verão austral, após a migração do sol em 
direção ao sul, o calor e a atividade de convecção se 
deslocam em direção às terras altas subtropicais. O 
pico da precipitação ocorre sobre os Andes centrais 
e o sul da Bacia Amazônica durante essa estação. O 
movimento ascendente se estende a partir de perto 
da superfície para acima de 5.500 metros (500 hPa), 
atingindo o nível de convecção livre (NCL) onde a 
convecção flutuante começa. Em larga escala (> 
1000 km), mudanças sazonais no contraste termal   



Capítulo 5 em Síntese: O sistema hidroclimático físico da Amazônia 

3 
Painel Científico para a Amazônia 

entre a América do Sul tropical e o Oceano Atlântico 
modulam a circulação dos ventos, que fornecem a 
energia disponível e instabilidade úmida sobre a 
Bacia Amazônica1. Essas características fornecem a 
energia potencial convectiva disponível (CAPE), a 
instabilidade úmida bruta e o movimento 
ascendente essencial para a convecção atmosférica 
profunda14–16. Em escalas regionais (100-1000 km) 
até locais (<100 km), a convecção da Amazônia 
também se relaciona com a temperatura de bulbo 
úmido (TBU) da superfície, geralmente acima de 
22˚C17, que é determinada pela umidade da 

 
ii O fluxo de calor sensível é a transferência de calor causada pela diferença de temperatura entre a superfície e o ar. O fluxo de calor 
latente é a transferência de calor da superfície para a atmosfera que está associada à evaporação da água na superfície e subsequente 
condensação do vapor de água na atmosfera. 

superfície e pelos fluxos de calor latentes e 
sensíveisii vindos da superfície terrestre local. A 
convecção atmosférica profunda contribui em cerca 
de 80% para o total anual de precipitação na Bacia 
Amazônica, enquanto que somente 20% da 
precipitação anual está associada com os sistemas 
locais18.  
 
As mudanças sazonais na convecção da Amazônia 
estão relacionadas às mudanças na umidade da 
camada limite planetária (PBL) e às mudanças nas 
temperaturas no topo desta camada19. Entretanto, 

Figura 5.1 Esquema das principais feições climatológicas na América do Sul. As linhas azul e vermelha representam junho-julho-
agosto (JJA) e dezembro-janeiro-fevereiro (DJF), respectivamente. O ciclo anual de chuvas (barras, em mm) é mostrado para as 
estações de medição localizadas em toda a Amazônia (indicadas por pontos). Abreviaturas: CL, Chaco Baixo; BH, Alta da Bolívia; ZCIT, 
Zona de Convergência Intertropical; MCS, sistema convectivo de mesoescala; ZCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul; SALLJ, 
jato sul-americano de baixo nível. Fontes de dados pluviométricos: INMET e ANA (Brasil), SENAMHI (Peru), SENAMHI (Bolívia), 
INAMHI (Equador). Adaptado de Cai et al. (Figura 1)2. Climatologia do período 1961-2010. 
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no noroeste da Amazônia, a convecção profunda é 
especialmente intensa durante o ano inteiro, pois a 
superfície terrestre mais quente fornece perfis 
atmosféricos altamente instáveis. Adicionalmente, 
o formato côncavo dos Andes induz à convergência 
de baixo nível sobre a parte noroeste da Bacia 
Amazônica, o que causa a alta precipitação (>3000 
mm) nessa região20. Como a convecção profunda 
sobre a Amazônia está relacionada à forte liberação 
de calor latente, a Bacia Amazônica é uma 
importante fonte de energia e modula a circulação 
atmosférica regional na América do Sul21,22. 
 
O Papel do ENOS e outros mecanismos de larga escala O 
El Niño Oscilação Sul (ENOS) é a principal causa da 
variabilidade interanual global nos estoques de 
água e energia. Os extremos do ENOS representam 
uma reversão dos típicos padrões da TSM no 
Pacífico Tropical, El Niño (EN) e La Niña (LN), onde 
há aquecimento ou resfriamento, respectivamente, 
no Pacífico Tropical leste ou centro-leste. O El Niño 
é, tipicamente (mas não de forma exclusiva), 
acompanhado por seca na região amazônica. Em 
geral, as recentes e graves secas na Amazônia têm 
causado baixos níveis de águas fluviais, aumento no 
risco de queimadas e impactos nos ecossistemas 
naturais dos rios 2. Durante a seca nos anos em que 
ocorre o El Niño, aparecem anomalias de 
subsidências em áreas com diferenças negativas de 
precipitação pluviométrica, com convecção e 
intensa precipitação pluviométrica em TSM 
aquecidas na região leste do Pacífico Equatorial. 
Existem diferentes “tipos” do fenômeno El Niño, 
dependendo da localização das anomalias sobre o 
Pacífico tropical; o EN do Pacífico Leste (EP) EN do 
Pacífico Central (PC) 23 causam diferentes padrões 
de precipitação na América do Sul 24,25. Além do 
ENOS, há dois outros modos de variabilidade 
interanual e interdecadal que influenciam o clima 
na Amazônia: a Oscilação Decadal do Pacífico (PDO) 
e a Oscilação Multidecadal do Atlântico (AMO). Essas 
oscilações representam mudanças nas interações 
oceano-atmosfera que variam em escalas decadais 
e afetam a superfície do oceano que, por sua vez, 
afetam a circulação e a precipitação pluviométrica 
na Amazônia. Consistente com a fase positiva do 
ENOS, as fases positivas da ODP e da OMA 

intensificaram as reduções na precipitação na 
Amazônica perto do fim de 2015, durante a 
ocorrência do fenômeno El Niño de 2015-1626. As 
fases positivas da ODP são associadas ao aumento 
na precipitação nas partes central e norte da bacia e 
a uma redução na região sul 27. Influenciada pelo 
Atlântico Norte Tropical, a seca de 2005, contudo, 
foi caracterizada por uma oscilação intrasazonal 
mais fraca do que o normal, o que favoreceu as 
condições para a seca.  
 
Eventos extremos de secas e inundações Nos últimos 15 
anos, a Bacia Amazônica tem assistido a extremos 
climáticos, alguns dos quais caracterizados como 
“eventos do século”, incluindo as secas em 2005, 
2010 e 2015-16 (Figura 5.228,29), e as inundações em 
2009, 2012, 2014, 2017 e 202130. Os registros 
históricos mostram secas anteriores, em 1926, 
1964, 1980, 1983 e 1998; e inundações em 1953, 
1988, 1989 e 1999. Esses eventos têm sido 
vinculados aos modos de variabilidade climática 
natural (anomalias dos eventos El Niño e 
aquecimento do Atlântico Tropical Norte (ATN) com 
grande impacto nos sistemas naturais e humanos. 
Algumas das principais cidades da Amazônia foram 
inundadas e isoladas pelos níveis dos rios 
extremamente baixos durante esses eventos. Em 
1999, assim como em outros anos úmidos (1988-89, 
2007-2008, 2011-2012), observou-se o fenômeno 
La Niña (LN). Vale mencionar que as secas e cheias 
não são fenômenos sincronizados e não afetam toda 
a bacia da mesma forma. De modo geral, as secas 
afetam o norte e o centro da Amazônia, mas o 
padrão espacial difere de um evento EN para outro, 
e mesmo de um evento de seca para outro. 
 
Variabilidade espacial e sazonalidade da descarga. A 
descarga do principal tronco do Rio Amazonas e 
seus afluentes integra as flutuações hidrológicas 
que ocorrem à jusante. Na estação Tabatinga, a 
Bacia do Rio Amazonas-Solimões se estende por 
890.300 km2, dos quais ~ 40% encontram-se nos 
Andes. A média anual de descarga na estação 
Tabatinga é estimada em 38.000 m3/s, com picos 
por volta de 51.000 m3/s de abril a maio, e com 
menor nível de descarga, em cerca de 20.000 m3/s, 
em setembro31. Essa dinâmica hidrológica 
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apresenta forte sazonalidade, com atraso em 
relação ao ciclo de precipitação por alguns meses, 
com variações significativas em tempo e magnitude 
das descargas através dos afluentes das bacias 
hidrográficas amazônicas32. As extensões sul e oeste 
do Rio Amazonas geralmente inundam primeiro, 
com picos entre março e maio. Na Amazônia 
central, os níveis dos rios são controlados pelos 
afluentes do norte e do sul, geralmente com picos 
em junho. Medições de longo prazo das descargas 
registradas na cidade de Óbidos, na Amazônia 
central, por exemplo, indicam um pico de descarga 
de quase ~250.000 m3/s durante o período de cheias 
em junho, e descarga mínima de ~100.000 m3/s 
durante o período de águas baixas em novembro33. 
Como as nascentes situadas no norte do Amazonas 
são próximas ao equador, os níveis de água 
diminuem entre outubro e fevereiro, mesmo que as 
águas do Amazonas estejam subindo em vista das 
contribuições de seus maiores afluentes do sul. Por 
outro lado, a maioria dos afluentes do sul do Rio 
Amazonas alcançam seus níveis mais altos em 
março ou abril (em pontos >300 km à jusante de 
suas desembocaduras), e seus níveis mais baixos 
ocorrem entre agosto e outubro33. Por exemplo, o 
pico de descarga em Itaituba no Rio Tapajós é de 
~23.000 m3/s em março, atingindo seu nível mínimo 
(~5.000 m3/s) em outubro. Ao seu oeste, o Rio Purus, 

em Arumã-Jusante, apresenta ainda mais 
variabilidade, com pico de descarga de ~11.000 m3/s 
em abril, e mínimo de ~1.000 m3/s em setembro34. 
As seções mais baixas desses afluentes no sul são 
fortemente influenciadas pelo efeito de remanso do 
próprio Rio Amazonas, aumentando e diminuindo 
em respostas às mudanças em seu tronco 
principal32,35,36. 
 
As variações na precipitação e descarga fluvial 
causam fortes mudanças sazonais no nível da água 
dos grandes rios da Amazônia, fazendo com que 
suas margens transbordem para as planícies 
inundadas adjacentes. Em escala local, essas 
inundações também podem resultar a partir de 
precipitações em áreas com solos de baixa 
capacidade de drenagem ou níveis crescentes de 
águas subterrâneas, como é o caso dos Llanos de 
Mojos na Bolívia. O aumento ou queda periódica dos 
níveis de água – muitas vezes chamado de pulso de 
inundação sazonal – conecta os rios e suas planícies 
inundadas durante parte do ano, resultando em 
uma estrutura heterogênea de habitats, rápida 
reciclagem de nutrientes e matéria orgânica e altas 
taxas de produção biológica37. As cheias no Rio 
Amazonas alcançam altura média de 10 m próximo 
a Manaus, e variam de 2 a 18 m dependendo do local 
e do ano38. As maiores variações ocorrem no 

Figura 5.2 Padrões espaciais de anomalias de precipitação durante as estações (DJF, MAM, JJA e SON) para os anos de seca de 2015-
2016 na Amazônia. Anomalias de precipitação foram obtidas do conjunto de dados CHIRPSv2.0 usando o período de referência 1981-
2010. Um contorno preto marca a bacia amazônica. Adaptado de Jimenez-Muñoz et al.28. 
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sudoeste da Amazônia, especialmente nos rios 
Madeira, Purus e Juruá, com as menores mudanças 
ocorrendo no leste. As pequenas correntes nas 
planícies amazônicas são mais complexas, com 
efeitos de remanso causando menos 
previsibilidade39. Na média, os rios de planícies da 
Amazônia ficam inundados durante 6-7 meses do 
ano, com os afluentes do sul cheios de janeiro a maio 
e os afluentes do norte de junho a agosto. Por outro 
lado, o sul da Amazônia passa por uma forte estação 
seca de agosto a dezembro, o que geralmente 
coincide com o período de águas baixas. No norte, as 
cheias podem durar até setembro33. As áreas 
úmidas sazonalmente inundadas cobrem uma 
grande área (17%) das planícies amazônicas40. 
 
Evapotranspiração Cerca de 50% da precipitação 
pluviométrica na Amazônia retorna à atmosfera 
através do fenômeno da evapotranspiração (água 
devolvida à atmosfera a partir das folhas das plantas 
[transpiração] mais evaporação da água das 
superfícies). O restante recarrega as águas 
subterrâneas, o que ao fim acaba indo para os 
córregos e rios. O valor médio da evapotranspiração 
(ET) é 1.220 mm/ano±15%. 
 
Shuttleworth (1988)41 observou sazonalidade 
limitada na evapotranspiração (ET) em uma reserva 
florestal próxima a Manaus, com picos em março e 
setembro que coincidiram com extremos de 
radiação líquida. Adicionalmente, as taxas reais de 
ET eram quase iguais às taxas potenciais durante 
todo o ano, sugerindo que havia água em 
abundância disponível durante os períodos de seca. 
Na década de 1990, análises de dados de torres de 
fluxo de covariância de vórtices turbulentos, 
monitoradas pelo Experimento de Larga Escala da 
Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA), revelaram 
uma certa sazonalidade dependendo do local do 
estudo. A maioria dos locais apresentou um padrão 
sazonal similar ao observado em Manaus durante o 
experimento ARME (Experimento 
Micrometeorológico na Região Amazônica), onde a 
ET se correlaciona com a radiação líquida (Rn), 
mantendo ou um fluxo constante ou apresentando 
um leve aumento durante o período de seca42–47. 
Alguns estudos, a maioria localizados no sudoeste 

da Amazônia48 ou na fronteira entre as florestas 
amazônicas e as savanas ou cerrado49, revelaram 
uma maior ET na estação de chuvas. Hasler and 
Avissar (2007)50 observaram uma forte 
sazonalidade em ET nas estações próximas ao 
equador (2°S-3°S), com a ET aumentando durante 
os períodos secos e diminuindo durante os períodos 
úmidos, em ambos os casos correlacionadas à Rn. 
Em estações localizadas mais ao sul (9°S-11°S), a ET 
e a Rn não apresentaram uma clara sazonalidade. 
Esses estudos observaram as melhores correlações 
entre ET e Rn durante os períodos úmidos, mas não 
foram observadas correlações durante os períodos 
secos. Os autores atribuíram essa resposta ao 
estresse hídrico durante os períodos secos, 
especialmente nos locais mais secos no sul. Costa et 
al. (2010)51 analisaram três localidades equatoriais 
úmidas na floresta tropical perene (2°S-3°S) e duas 
localidades sazonalmente secas na floresta tropical 
(~11°S), e observaram que a ET era maior na estação 
seca. Seguindo estudos prévios, os autores 
observaram que a Rn era o principal fator de 
controle da ET em localidades mais úmidas, seguido 
pelo déficit de pressão de vapor (DPV) e resistência 
aerodinâmica. Também observaram que a 
sazonalidade da ET em florestas sazonalmente 
secas era controlada por parâmetros bióticos (ex.: 
condutância estomática), mas que em florestas 
equatoriais úmidas era controlada por fatores 
ambientais (Veja os Capítulos 1 e 2 para mais 
informações sobre os vínculos entre água 
subterrânea, umidade do solo profundo e 
atmosfera). 
 
Conclusões O sistema hidroclimático físico da 
Amazônia opera em várias escalas espaciais e 
temporais. Em vista de sua localização tropical 
cercada pelos Andes, imensa extensão espacial e 
extensa cobertura florestal, a bacia do Rio 
Amazonas é o maior e mais intenso centro 
convectivo terrestre, exercendo forte influência 
sobre a dinâmica atmosférica e os padrões de 
circulação tanto dentro quanto fora dos trópicos. 
Trata-se de uma fonte crucial de energia para a 
atmosfera, retirando calor latente da superfície 
através da evapotranspiração e liberando esse calor 
para a atmosfera na forma de condensação e 
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formação de nuvens. Produz chuva que resulta nas 
maiores descargas fluviais do planeta, 187,000-
253.000 m3/s, ou 16-22% do total de descargas 
fluviais do mundo. O ENOS (El Niño Oscilação Sul) é 
a principal causa da variabilidade interanual na 
precipitação pluviométrica. El Niño é, tipicamente 
(mas não de forma exclusiva), acompanhada por 
secas na região amazônica, com graves secas nos 
últimos anos produzindo níveis de água dos rios 
baixos, aumentando o risco de queimadas e os 
impactos nos ecossistemas. Além do ENOS, a 
variabilidade da temperatura na superfície do mar 
(TSM) do Atlântico e do Pacífico influencia o clima 
na Amazônia em escalas de tempo interanual e 
interdecadal, inclusive eventos extremos. Esses 
eventos afetam os ecossistemas e o ciclo de carbono, 
alterando o equilíbrio nas zonas de transição sul e 
leste entre as florestas e savanas e afetando os 
estoques de biomassa ao favorecer as espécies de 
madeira macia vulneráveis a perturbações. 
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