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RESUMO TÉCNICO 1 

O foco do GP8 do PCA concentra-se nas mudanças observadas e projetadas de temperatura, 2 

descargas fluviais, e padrões e extremos de precipitação na região Amazônica, bem como nos 3 

seus impactos e possíveis limiares. A ênfase é colocada nos possíveis impactos dos extremos da 4 

variabilidade climática e das alterações climáticas na biodiversidade e nos processos 5 

ecológicos. Uma avaliação dos impactos das alterações climáticas no funcionamento da floresta 6 

amazônica, especialmente o risco de progressiva morte florestal causada pela variabilidade 7 

climática natural e também por fatores humanos é fornecida no final deste capítulo. Nos 8 

últimos 20 anos, ocorreram três episódios de seca extrema (2005, 2010, 2016) e inundações 9 

(2009, 2012, 2014) na Amazônia. Embora estes acontecimentos tenham sido ligados à 10 

variabilidade climática natural (El Niño, águas mais quentes no Atlântico Norte Tropical), as 11 

mudanças no uso da terra amplificaram os efeitos dos impactos destes extremos, aumentando o 12 

risco de incêndios e a vulnerabilidade dos sistemas humano e natural. A longo prazo, as 13 

alterações climáticas projetadas na Amazônia podem ter fortes impactos no ciclo da água na 14 

região, bem como na estrutura da floresta, e isto, no final, pode ter impacto no clima regional e 15 

global. 16 

Variações e mudanças no clima, hidrologia, temperatura do ar e transporte de umidade na 17 

Amazônia têm sido extensivamente investigados por muitos cientistas utilizando diversas bases 18 

de dados e períodos de tempo. As mudanças no pulso das cheias e secas e como tais alterações 19 

refletem a intensificação observada do ciclo hidrológico na região, e como estas características 20 

podem comportar-se no futuro, são tópicos críticos a serem avaliados. Os impactos dos 21 

extremos climáticos observados e do futuro clima mais quente na biodiversidade, flora e fauna, 22 

e na estabilidade da vegetação e resiliência da flora são discutidos em termos de alterações da 23 

vegetação e do uso do solo e feedbacks climáticos. Incêndios, emissões de queima de biomassa 24 

e o impacto sobre a precipitação dentro e fora da região são também discutidos com base na 25 

literatura recente, especialmente experimentos de campo e estudos de modelagem. O impacto 26 

das emissões da queima de biomassa no ciclo de carbono florestal será também avaliado. A 27 

intenção é investigar se aquecimentos extremos aliados ao aquecimento e à mudança do uso do 28 

solo aumentam o risco de morte florestal voltar a morrer levando a um possível colapso das 29 

florestas Amazônicas. 30 
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ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES  1 

AMO  Oscilação Multidecadal do Atlântico (Atlantic Multidecadal Oscillation) 2 

ANA  Agência Nacional das Águas  3 

B.P.  Antes do presente (Before the Present) 4 

CCST  Centro de Ciência do Sistema Terrestre (Earth System Science Center) 5 

CDD  Dias secos consecutivos (Consecutive Dry Days) 6 

CEMADEN Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais 7 

CHIRPS Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station 8 

CMIP5  Modelo acoplado de intercomparação versão 5 (Coupled Model 9 

Intercomparison Programme Version 5) 10 

CNRS  Centro Nacional de Pesquisa Científica (Centre National de la Recherche 11 

Scientifique) 12 

CPM  Modelagem convecção-permissão (Convection-Permitting Modeling) 13 

CRU  Unidade de Pesquisa Climática (Climate Research Unit) 14 

DJF, MAM, JJA, SON Dezembro-Fevereiro, Março-Maio, Junho-Agosto. Setembro-15 

Novembro 16 

ECMWF Centro Europeu de Previsão Meteorológica de Médio Prazo  (European 17 

Center for Medium Range Weather Forecast) 18 

EN, LN El Niño, La Niña 19 

ENSO  El Niño-Oscilação Sul (El Niño-Southern Oscillation) 20 

ERA  ECMWF Reanálises 21 

ET  Evapotranspiração 22 
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GCM  Modelo Climático Global (Global Climate Model) 1 

GISS  Instituto de Estudos Espaciais Goddard (Goddard Institute for Space 2 

Studies) 3 

GHG  Gases de efeito estufa GEE (Greenhouse Gases) 4 

GPCP  Projeto de Climatologia de Precipitação Global (Global Precipitation 5 

Climatology Project) 6 

GPCC  Centro de Climatologia de Precipitação Global (Global Precipitation 7 

Climatology Centre) 8 

INPE  Instituto Nacional de Pesquisas Espacias 9 

IAG  Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 10 

INPA  Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 11 

ITCZ  Zona de Convergência Intertropical (Intertropical Convergence Zone) 12 

IPO  Oscilação Interdecadal do Pacífico (Interdecadal Pacific Oscillation) 13 

IRD  Instituto de Pesquisa para o desenvolvimento (Research Institute Pour Le 14 

Développement) 15 

JAS  Julho-Agosto-Setembro 16 

MODIS  Espectrorradiômetro de imagem de resolução moderada (Moderate-17 

Resolution Imaging Spectroradiometer)  18 

PDO  Oscilação Decadal do Pacífico (Pacific Decadal Oscillation) 19 

RCP  Via de concentração representativa (Representative Concentration Pathway) 20 

SALLJ  Jato de Baixo Nível Sul Americano (South American Low-Level Jet) 21 

SAMS  Sistema de Monções Sul Americana (South American Monsoon System) 22 
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SST  Temperatura da Superfície do Mar (Sea Surface Temperature) 1 

TNA  Atlântico Norte Tropical (Tropical North Atlantic) 2 

TRMM Missão de monitoramento de chuva tropical (Tropical Rainfall Measurement 3 

Mission) 4 

UCLA  Universidade da California Los Angeles 5 

USP  Universidade de São Paulo 6 

UV  Universidade de Valencia 7 

VOC  Composto Orgânico Volátil (Volatile Organic Component)8 
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MENSAGENS-CHAVE 1 

• Intensificação recente dos extremos hidrológicos da Amazônia devido à 2 

intensificação da variabilidade interanual: o período de retorno das cheias aumentou 3 

de 20 anos durante a primeira metade do século XX para 4 anos desde 2000: As 4 

descargas regionais (Q) aumentaram no noroeste da Amazônia durante a estação das 5 

águas altas (1974-2009) e diminuíram no sudoeste da Amazônia durante a estação 6 

das águas baixas (1974-2009). 7 

• As recentes secas severas estão ligadas às anomalias ENSO e/ou TNA SST. O 8 

Oceano Índico também desempenha um papel importante. Os índices SST baseados 9 

na região EN3.4 não fornecem informação suficiente sobre os impactos devido aos 10 

diferentes tipos de EN.  11 

• O prolongamento da estação seca e as mudanças na frequência e intensidade dos 12 

episódios de seca extrema são provavelmente as ameaças mais importantes para a 13 

sociedade e para o ecossistema amazônico e a vida selvagem. Os dados atuais 14 

mostram que a estação seca se expandiu cerca de 1 mês na região do sul da 15 

Amazônia desde meados dos anos 70 até os dias de hoje. 16 

• O aquecimento sobre a Amazônia é claro, mas a magnitude da tendência de 17 

aquecimento varia com a base de dados. A tendência de aquecimento é mais 18 

evidente a partir de 1980, e aumentada desde 2000, com 2015-16 e 2020 entre os 19 

anos mais quentes das últimas três décadas. 20 

• A identificação das alterações climáticas ainda é difícil de determinar devido à curta 21 

duração dos registos climáticos, por conseguinte, estudos de modelagem climática 22 

que simulam o desflorestamento amazônico mostram reduções significativas na 23 

precipitação sobre a Amazônia, afetando a hidrologia regional e aumentando assim 24 

a vulnerabilidade dos serviços ecossistêmicos para a população local e regional 25 

dentro e fora da região amazônica.   26 

 27 

  28 
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RESUMO 1 

Este capítulo discute as tendências hidroclimáticas observadas e também as projeções do 2 

clima futuro na Amazônia. O aquecimento desta região é um fato, mas a magnitude da 3 

tendência de aquecimento varia entre as bases de dados e a duração do período utilizado. A 4 

tendência de aquecimento tem sido mais evidente a partir de 1980, e ainda mais acentuada 5 

desde 2000. As tendências de longo prazo em clima e hidrologia são avaliadas. Vários 6 

estudos relataram uma intensificação do ciclo hidrológico e um prolongamento da estação 7 

seca no sul da Amazônia. São também avaliadas as alterações nas cheias e secas, em grande 8 

parte devido à variabilidade climática natural e à alteração do uso do solo. Por exemplo, na 9 

primeira metade do século XX, tivemos cheias extremas de 20 em 20 anos. Desde 2000, 10 

isto mudou para 1 cheia severa a cada 4 anos. Durante as últimas quatro décadas, o norte da 11 

Amazônia experimentou uma maior atividade convectiva e precipitação, em contraste com 12 

as diminuições de convecção e precipitação na parte sul da Amazônia. As alterações 13 

climáticas na Amazônia terão impactos em escala regional e global. Estão projetadas 14 

reduções significativas na precipitação para o leste da Amazônia. Isto terá consequências na 15 

hidrologia regional, consequentemente, aumentando a vulnerabilidade dos serviços 16 

ecossistêmicos para a população local e regional dentro e fora da Amazônia. 17 

Palavras-chave: Amazônia, Mudança climática, Mudança do uso do solo, Aquecimento, 18 

Transporte de umidade, Seca, Cheias, Modelos climáticos, Variabilidade climática, 19 

Tendências climáticas. 20 

  21 



Capítulo 22 

iii 

 

RESUMO GRÁFICO 1 

As mudanças observadas e projetadas na Amazônia mostram que as tendências climáticas e 2 

hidrológicas atuais podem ser diferenciadas tanto no domínio espacial como no temporal, 3 

com dois tipos de padrões espaciais, norte-sul e oeste-leste, e uma intensificação das 4 

estações úmida e seca. Atualmente, o noroeste da Amazônia mostra um aumento da 5 

precipitação e do escoamento superficial, enquanto na parte sul as tendências são o oposto. 6 

A região, incluindo a Amazônia central e oriental, não apresenta uma tendência 7 

pluviométrica significativa como um todo. Contudo, as observações sugerem uma 8 

tendência para um aumento dos extremos pluviométricos e a intensificação do pulso da 9 

seca e das cheias, com tendências quase neutras para as descargas médias anuais dos rios. 10 

As séries temporais de temperaturas evidenciam um aquecimento global sobre a Amazônia 11 

nas últimas décadas, especialmente a partir do ano 2000 sobre o leste da Amazônia. A 12 

evapotranspiração apresenta uma redução na Amazônia Meridional, provavelmente 13 

relacionada com a alteração do uso do solo, mas as incertezas ainda são elevadas devido à 14 

falta de observações sistemáticas em toda a bacia. Esta análise das mudanças e tendências 15 

foi conduzida a partir da revisão da literatura sobre tendências baseada em diferentes bases 16 

de dados: de observação, reanálise e de satélite sobre precipitação, temperatura e descarga 17 

fluvial, e diferentes avaliações de metodologia de tendências (técnicas paramétricas e não 18 

paramétricas), levando a diferentes níveis de confiança, consistência e magnitude das 19 

tendências.  20 

As projeções mostram um clima mais seco e quente na Amazônia Oriental, levando a um 21 

aumento da evapotranspiração. A Amazônia Ocidental também irá experimentar condições 22 

mais quentes, mas espera-se que a precipitação aumente sob a forma de chuvas mais 23 

intensas, levando a um crescente escoamento superficial e a uma diminuição da 24 

evapotranspiração no noroeste da Amazônia. No entanto, na região Amazônia-Andes, a 25 

resolução espacial dos modelos CMIP5 é insuficiente para reproduzir as principais 26 

características atmosféricas e as projeções mostram grandes incertezas. O nível de 27 

confiança é determinado pelo nível de convergência entre os sinais de mudança dos 28 

modelos CMIP5 (Kirtman et al., 2013) e CMIP6 (Cook et al., 2020). 29 
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 1 

Figura Resumo Gráfico. Resumo das mudanças climáticas observadas e projetadas na 2 

Amazônia (baseado em vários estudos - ver Magrin et al., 2014; Marengo et al., 2018; e 3 

referências citadas). O nível de confiança nas projeções futuras é determinado pelo nível de 4 
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convergência entre os sinais de mudança dos modelos CMIP5 (Kirtman et al., 2013) e 1 

CMIP6 (Cook et al., 2020). 2 
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1. INTRODUÇÃO 1 

Este capítulo fornece uma revisão atualizada da literatura sobre clima e hidrologia na bacia 2 

amazônica, incluindo alguns dos clássicos e novos estudos desenvolvidos nas últimas 3 

décadas, com o objetivo de responder a estas questões-chave relevantes para o 4 

funcionamento atual e futuro da floresta Amazônica sobre a regulação do clima local e 5 

regional: Quais são as tendências atuais em hidrometeorologia, transporte de umidade e 6 

temperatura na Amazônia? Existem sinais de intensificação ou alteração do ciclo 7 

hidrológico na Amazônia? Será isto devido à variabilidade climática ou alterações 8 

climáticas induzidas pelo homem? E quanto à duração da estação seca? Há uma 9 

variabilidade crescente na ocorrência de secas e cheias na Amazônia? Em caso afirmativo, 10 

são devidas ao El Niño (EN) ou ao Atlântico tropical ou à alteração do uso do solo ou, ou 11 

uma combinação dos mesmos? Como o EN e a seca variaram no passado conforme 12 

sugerido pelos registos paleoclimáticos? Quais são as alterações esperadas no clima da 13 

Amazônia devido ao aumento dos gases com efeito de estufa (GEE) e ao desflorestamento? 14 

Quais seriam os impactos em escala regional e global? 15 

2. VARIABILIDADE A LONGO PRAZO NA TEMPERATURA E EXTREMOS: 16 

TENDÊNCIAS DE AQUECIMENTO  17 

Vários estudos identificaram tendências positivas na temperatura do ar na Amazônia, e a 18 

magnitude das tendências depende do tipo de dado (estações ou dados baseados em grade, 19 

reanálises ou observações de satélite), metodologia (lineares e não lineares), duração dos 20 

registos climáticos, região e estação do ano. O estudo inicial de Victoria et al. (1998) 21 

utilizou dados de estações para a Amazônia brasileira e quantificou uma tendência 22 

crescente de +0,56°C/século durante 1913-1995. Malhi e Wright (2004) estudam as 23 

tendências da temperatura nas florestas tropicais da Amazônia. Utilizam o conjunto de 24 

dados CRU para 1960-1998, e para o subperíodo 1976-1998. Identificam tendências 25 

positivas de temperatura, que foram mais acentuadas em 1976-1998 para a região. Jiménez-26 

Muñoz et al. (2013) atualizaram a análise fornecida por Malhi e Wright (2004) utilizando a 27 

reanálise ECMWF (ERA-provisório) para 1979-2012, e também os dados de sensoriamento 28 

remoto MODIS para os anos 2000. Eles identificam padrões de aquecimento que variam 29 
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sazonal e espacialmente. Foi identificado um forte aquecimento no sudeste da Amazônia 1 

durante a estação seca de Julho a Setembro, com uma taxa de aquecimento de +0,49 2 

ºC/década durante 1979-2012, de acordo com os dados ERA-provisório (Gloor et al., 3 

2015).  4 

Um resumo destes estudos e as tendências para toda a bacia Amazônica ou a nível regional 5 

estão resumidos na Tabela 22.1. Para efeito deste trabalho, o norte e o sul da Amazônia são 6 

definidos como a bacia a norte e a sul de 5°S, respectivamente. Esta definição considera a 7 

diferença no ciclo sazonal de precipitação e o fato de a estação seca a sul de 5°S ter meses 8 

com precipitação inferior a 100 mm, o que não ocorre a norte de 5°S (Ver Capítulo 5). 9 

Tabela 22.1. Resumo dos estudos que tratam das tendências de temperatura na Amazônia. 10 

Inclui a região da Amazônia, período de dados, tipo de dado, magnitude da tendência e 11 

referência. 12 

Região Período Dado 

utilizado 

Tendência Referência 

Amazônia 

Brasileira 

1913-1995 Estação +0.56 o C/século Victoria et al. 

(1998) 

Amazônia 

Ocidental e 

Central 

1960-1998 CRU -0.15 ºC/década Malhi and 

Wright (2004) 

Nordeste da 

Amazônia 

1960-1998 CRU +0.1 ºC/década  Malhi and 

Wright (2004) 

Amazônia 1976-1998 CRU +0.26 ºC/década Malhi and 

Wright (2004) 

Amazônia 

Meridional 

1976-1998 CRU +0.4 ºC/década Malhi and 

Wright (2004) 

Nordeste da 

Amazônia  

1976-1998 CRU +0.2 ºC/década Malhi and 

Wright (2004) 
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Amazônia 

Brasileira 

1961-2000   Estação +0.3º ºC /década Obregon e 

Marengo 

(2007) 

Bacia do Rio 

Tocantins  

1961-2000   Estação +1.4 ºC /década Obregon e 

Marengo 

(2007) 

Amazônia 1979-2012 ERA-

provisório 

+0.13 ºC/década Jiménez-Muñoz 

et al. (2013) 

Amazônia 2000-2012 ERA- 

provisório 

+0.22 ºC/década Jiménez-Muñoz 

et al. (2013) 

Sudeste da 

Amazônia 

(Julho-Setembro) 

2000-2012 ERA- 

provisório 

+1.22 ºC/década Jiménez-Muñoz 

et al. (2013) 

Sudeste da 

Amazônia 

(Julho-Setembro) 

2000-2102 MODIS +1.15 ºC/década Jiménez-Muñoz 

et al. (2013) 

Amazônia 1980-2013 CRU +0.7 ºC Gloor et al. 

(2015) 

Sudeste da 

Amazônia 

(Julho-Setembro) 

1973-2013 Estação + 0.6◦C Almeida et al. 

(2017) 

Amazônia 1950-2019 CRU, GISS + 0.6◦C Marengo et al. 

(2018) 

Amazônia 

Boliviana  

1965-2004  Estação  +0.1 ºC/década  Seiler et al. 

(2013) 

Amazônia 

Peruana  

1965-2007 Estação +0.09 ºC/década Lavado-

Casimiro et al. 

(2013) 

Manaus 1980-2015  Estação  +0.5 ˚C Schöngart and 

Junk (2020) 

 1 
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Todos os dados mostram que as duas últimas décadas foram as mais quentes, embora 1 

existam algumas diferenças sistemáticas entre as tendências estimadas por dados diferentes. 2 

O EN 2015/16 foi o ano mais quente, seguido pelo EN 1997/98 (Almeida et al., 2017; 3 

Marengo et al., 2018). A análise dos dados de temperatura da CRU e reanálise ERA 4 

20C/ERA-provisório mostrou que 2016 foi o ano mais quente desde 1850, com um 5 

aquecimento anual até +1ºC, e meses que ultrapassaram +1,5 ºC (Jiménez-Muñoz et al., 6 

2016). Análises posteriores mostraram que 2020 foi o ano entre os cinco mais quentes das 7 

últimas décadas. 8 

Os registos históricos mostram uma tendência crescente para todas as estações do ano. Foi 9 

detectada uma maior taxa de aquecimento nas épocas de Junho-Agosto (JJA) e Setembro-10 

Novembro (SON) (Figura 22.1). Observa-se um padrão contrastante Oeste-Leste. As taxas 11 

de aquecimento foram quase duas vezes mais elevadas na Amazônia oriental do que na 12 

Amazônia ocidental. O aquecimento de 1980-2020 é superior ao do período de 1950-1979, 13 

especialmente sobre a Amazônia oriental. Este recente aumento na taxa de aquecimento 14 

não é observado no sudoeste da Amazônia durante Dezembro-Fevereiro (DJF) e Março-15 

Maio (MAM), com uma ligeira redução na taxa de aquecimento para o período 1980-2019. 16 

No entanto, as tendências para o período 1950-1979 não são estatisticamente significativas. 17 

As anomalias quentes (frias) correspondem a eventos EN (LN), mas esta ligação é mais 18 

claramente evidenciada no caso do aquecimento devido ao EN do que do arrefecimento 19 

devido à LN. Nas últimas duas décadas (2000-2019) foram registradas temperaturas 20 

anômalas significativas, especialmente no leste da Amazônia. Taxas de aquecimento mais 21 

elevadas na Amazônia oriental são atribuídas aos efeitos da alteração de cobertura do solo, 22 

e subsequente alteração do balanço energético (Davidson et al., 2012). Só a cobertura do 23 

solo desempenha um papel no sudeste da Amazônia, onde as florestas tropicais são 24 

delimitadas por outras coberturas vegetal, tais como o Cerrado e as pastagens. Em 25 

contraste, a Amazônia ocidental é influenciada pela barreira dos Andes e por uma transição 26 

de florestas tropicais montanhosas para florestas de terras baixas, onde as tendências de 27 

temperatura diminuem com a elevação (Malhi et al., 2017). 28 

 29 
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 1 

Figura 22.1. Séries temporais de anomalias sazonais (DJF, MAM, JJA, SON) de 2 

temperatura do ar em diferentes setores da Amazônia (NO, NE, SO, SE) utilizando dados 3 

CRUTS4 para o período de referência 1981-2010. Os círculos laranja e vermelho indicam 4 

anomalias de temperatura que ultrapassam 1 desvio padrão (σ) e 2σ, respectivamente, 5 

enquanto os círculos azul claro e azul escuro indicam anomalias de temperatura abaixo de -6 

1σ e -2σ, respectivamente. As tendências lineares para o período 1950-1979 e 1980-2020 7 

são representadas por uma linha tracejada e uma linha contínua, respectivamente. Os 8 

valores da inclinação para estes dois períodos (slp1, slp2) estão também incluídos. 9 

 As observações locais mostram que as temperaturas médias mensais em Manaus subiram 10 

0,5 ˚C durante o período 1980-2015 e as temperaturas mínimas e máximas mensais 0,3 ˚C e 11 

0,6 ˚C, respectivamente em relação à média de longo prazo para o período 1910-1979. As 12 

temperaturas mais elevadas registadas em Manaus desde 1910 ocorreram durante a estação 13 

seca (Setembro) do ano de 2015. Os fortes eventos EN, como em 1997/98 e 2015/16, têm 14 

uma forte influência nas temperaturas do ar na região central da bacia Amazônica 15 

(Jiménez-Muñoz et al., 2016). Em Setembro de 2015, a média mensal da temperatura 16 

máxima e mínima diária era 2,2-2,3 ˚C mais elevada em comparação com as médias do 17 

mesmo mês dos cinco anos anteriores (2010-2014). A temperatura máxima média para 18 

Outubro de 1997 foi 3,1 ˚C acima da média deste mês para os cinco anos anteriores 1992-19 
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1996 (Schöngart e Junk, 2020). Gatti et al (2021) encontraram tendências de aquecimento 1 

médio anual semelhantes para toda a Amazônia (1,02±0,12˚C) bem como para a média 2 

global (0,98˚C) entre 1979 e 2018. Contudo, as tendências de aquecimento diferem entre 3 

meses, e os maiores aumentos foram observados durante três meses da estação seca de 4 

Agosto, Setembro e Outubro ASO (1,37±0,15˚C). 5 

Um estudo recente de Khanna et al. (2020) intercompara tendências de temperatura a partir 6 

de diferentes conjuntos de dados sobre os trópicos. São mostradas diferenças significativas 7 

entre os conjuntos de dados mas uma forte tendência de aquecimento em regiões de clima 8 

úmido, como a Amazônia. O aquecimento da superfície sobre estas regiões é amplificado 9 

devido a um efeito radiativo positivo das nuvens altas e da água precipitável na captura da 10 

radiação emergente de onda longa. Isto sugere um papel dominante da umidade atmosférica 11 

no controle da resposta da temperatura da superfície regional ao aquecimento dos GHG.  12 

Outros índices de temperatura também corroboram a tendência de aquecimento na 13 

Amazônia (Dunn et al., 2020). Foi detectada uma tendência positiva no número de noites 14 

quentes e redução do número de noites frias, particularmente na última década. A maior 15 

tendência nos dias quentes foi observada durante a estação JJA. Este comportamento pode 16 

ser atribuído à combinação de uma baixa variabilidade sazonal/interanual da temperatura 17 

nesta região tropical com efeitos de alteração do uso do solo. Seiler et al. (2013) relataram 18 

uma taxa de aquecimento na Bolívia de 0,1 ºC/década durante o período 1965-2004, com 19 

esta taxa de aquecimento mais forte nos Andes e durante a estação seca (JJA). Da mesma 20 

forma, Lavado-Casimiro et al. (2013) encontraram uma tendência de aquecimento 21 

significativa na temperatura média de 0,09 ºC/década durante o período 1965-2007 na zona 22 

de transição Amazônia-Andes Peruana. 23 

A conclusão geral é que o aquecimento da região amazônica é um fato. A tendência de 24 

aquecimento é melhor evidenciada a partir de 1980, e é reforçada a partir de 2000, onde 25 

ocorreram três secas excepcionais em 2005, 2010 e 2015/16. O aquecimento em 2015-2016 26 

atingiu 1,2 °C, enquanto que em 2019-2020 o aquecimento foi de 1,1 °C, tornando-se o 27 

segundo mais quente desde 1960 na Amazônia. A tendência de aquecimento varia com a 28 

base de dados de temperatura (estação, conjuntos de dados em grade, reanálise ou dados de 29 
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satélite), o período de tempo para o qual a tendência foi calculada e a escala espacial (toda a 1 

Amazônia ou a nível sub-regional). Devido aos diferentes regimes climáticos na região 2 

amazônica, a tendência de aquecimento é também dependente da estação e da região. A 3 

distribuição sazonal e espacial das tendências (com um forte aquecimento no sudeste da 4 

Amazônia) é consistente com o gradiente climático em toda a Amazônia, desde as 5 

condições continuamente úmidas no noroeste (com baixas taxas de aquecimento) até às 6 

longas e pronunciadas estações secas no sudeste da Amazônia com elevadas taxas de 7 

aquecimento (Secção 22.3.2). 8 

3. VARIABILIDADE A LONGO PRAZO NA HIDROMETEOROLOGIA DA 9 

AMAZÔNIA E REGIÃO ANDINA-AMAZÔNIA 10 

3.1. Variabilidade a longo prazo e tendências de precipitação e rios 11 

Registos paleoclimáticos baseados em pólen, espeleotemas, carvão vegetal, sedimentos de 12 

lagos e inundações, sítios arqueológicos e anéis de árvores foram utilizados para reconstruir 13 

o clima amazônico. Há indícios de que a região foi afetada por graves episódios de seca. 14 

Estes foram períodos mais longos e provavelmente de maior magnitude do que qualquer 15 

outro período observado. Parsons et al. (2018) descobriram que a região tem sofrido 16 

regularmente secas de vários anos ao longo do último milênio. Meggers (1994) sugere a 17 

ocorrência de mega-eventos pré-históricos por volta de 1500, 1000, 700 e 500 B.P. 18 

influenciados por afluentes na Amazônia e sedimentos de cheias da costa norte do Peru. 19 

Granato-Souza et al. (2020) utilizaram cronologias de anéis de árvores de Cedrela odorata 20 

da Amazônia oriental (bacia do rio Paru), para reconstruir os totais de precipitação da 21 

estação úmida para 1759-2016. Isso mostrou eventos de seca notáveis no passado, tais 22 

como um período de seca de 18 anos (1864-1881), que inclui também o evento EN 1877-23 

1879. 24 

As tendências históricas da precipitação amazônica têm sido relatadas na literatura. Estas 25 

variam consideravelmente entre os estudos, dependendo da base de dados, período e 26 

duração das séries temporais, estação do ano, e região avaliada (Malhi e Wright, 2004; 27 

Espinoza et al., 2009; Fernandes et al., 2015; Marengo et al., 2018). Para os períodos 28 
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recentes, a maior parte dos registos de precipitação começa na década de 1960. Esta 1 

escassez de registos dificulta a quantificação das tendências a longo prazo na região 2 

amazônica. Vários conjuntos de dados de precipitação (por exemplo, CRU, GPCC, GPCP, 3 

CHIRPS, TRMM, satélite e produtos de reanálise) dependem de poucas estações 4 

pluviométricas com registos curtos e baixa cobertura espacial. Estes conjuntos de dados 5 

têm sido "preenchidos" por interpolação e estimativas de dados de satélite. O fato de estes 6 

estudos considerarem períodos diferentes na sua análise de tendências complica a 7 

identificação de uma tendência de precipitação consistente e a longo prazo na Amazônia e 8 

nas suas sub-regiões. 9 

Os extremos da pluviosidade interanual e da variabilidade dos rios na Amazônia podem ser, 10 

em parte, atribuídos às variações da temperatura da superfície do mar (SST) nos oceanos 11 

tropicais. Isto manifesta-se como os extremos da Oscilação El Niño-Sul (ENSO) no 12 

Pacífico tropical, e o gradiente meridional SST no Atlântico Norte Tropical (TNA). Não 13 

foram identificadas tendências unidirecionais da precipitação total na região como um todo. 14 

Contudo, a nível regional e sazonal, a situação pode ser diferente (Espinoza et al., 2009; 15 

Satyamurty et al., 2010; Almeida et al., 2017, Marengo et al., 2018). A longo prazo, as 16 

variações decadais ligadas à variabilidade climática natural têm uma influência significativa 17 

nas tendências de precipitação porque a maior parte dos registos pluviométricos sobre a 18 

Amazônia só estão disponíveis até quatro décadas. As variações decadais na precipitação 19 

amazônica têm sido atribuídas a mudanças de fase da Oscilação Decadal do Pacífico 20 

(DOP), Oscilação Interdecadal do Pacífico (IPO) e Oscilação Multidecadal do Atlântico 21 

(AMO) (Andreoli e Kayano, 2005; Espinoza et al., 2009; Aragão et al., 2018). Fernandes et 22 

al. (2015) mostram que as flutuações decadais de chuva sobre a Amazonas ocidental variam 23 

estreitamente com as do gradiente norte-sul da SST tropical e subtropical do Atlântico. Isto 24 

também é evidente no registo de 250 anos de totais de precipitação reconstruídos a partir de 25 

dados de anéis de árvores (Granato-Souza et al., 2020). 26 

Estudos analisando as tendências pluviométricas na Amazônia nas últimas quatro décadas 27 

mostram uma tendência oposta norte-sul, incluindo o aumento da precipitação no norte da 28 

Amazônia e a diminuição no sul da Amazônia. Estas tendências podem ser uma 29 



Capítulo 22 

9 

 

consequência da intensificação do ciclo hidrológico na região (Gloor et al., 2013; 1 

Barichivich et al., 2018; Garcia et al., 2018). Esta intensificação do ciclo hidrológico 2 

significa um aumento da variabilidade climática refletida pelo aumento de eventos 3 

hidroclimáticos extremos recentes devido a ventos alísios mais fortes de nordeste que 4 

transportam umidade para a Amazônia (tal como observado na Figura 22.2 a). Alves (2016) 5 

detectou uma tendência estatisticamente significativa de precipitação negativa no sul da 6 

Amazônia na transição da estação seca para úmida durante 1979-2014. Trabalhos recentes 7 

de Espinoza et al. (2019a) mostram que enquanto o sul da Amazônia apresenta tendências 8 

negativas no total de precipitações e extremos, o oposto é encontrado no norte da 9 

Amazônia, particularmente durante a estação chuvosa. Wang et al. (2018) combinam 10 

observações de satélite e in situ e revelam mudanças na precipitação tropical sobre o norte 11 

da Amazônia. Segundo estes autores, a precipitação aumentou significativamente de +180 12 

para + 600 mm na época das chuvas durante a era dos satélites (1979 a 2015). Devido ao 13 

aumento da precipitação no norte da Amazônia, a tendência geral de precipitação na escala 14 

da bacia mostrou um aumento de 2,8 mm/ano para o período 1981-2017 (Paca et al., 2020). 15 

 Os dados de nível da água do rio Negro em Manaus, perto da sua confluência com o rio 16 

Solimões (Amazonas) começaram em Setembro de 1902 (Figura 22.2). A amplitude média 17 

entre o nível anual máximo (cheias) e mínimo (secas) do nível da água é de 10,22 m (1903-18 

2015) (Schöngart e Junk, 2020). Barichivich et al. (2018) indicam um aumento 19 

significativo do nível médio diário da água de cerca de 1 m ao longo deste período de 113 20 

anos. Além disso, os autores observaram um aumento em cinco vezes de cheias graves, 21 

resultando na ocorrência de riscos graves de inundação nas últimas duas décadas na 22 

Amazônia central (2009, 2012-2015, 2017, 2019) e secas em 2005, 2010 e 2015-16. 23 

Durante as últimas três décadas, a amplitude média do nível da água em Manaus foi 24 

aumentada. O rio Negro aumentou quase 1,50 m em comparação com o período mesmo 25 

anterior (Schöngart e Junk, 2020). Este crescimento é principalmente causado por um 26 

aumento do escoamento fluvial em toda a bacia durante a estação das chuvas e uma 27 

descarga ligeiramente decrescente durante a estação seca, definida como a intensificação do 28 

ciclo hidrológico (Gloor et al., 2013), embora as tendências variem substancialmente entre 29 

sub-bacias (Espinoza et al., 2009; Gloor et al., 2015). 30 
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Como se viu em seções anteriores, a intensificação do ciclo hidrológico na Amazônia tem 1 

sido relatada em vários estudos. O aquecimento substancial do Atlântico tropical desde os 2 

anos 90 desempenha um papel central nesta tendência (Gloor et al., 2013; Wang et al., 3 

2018). O aquecimento do Atlântico tropical aumentou o vapor de água atmosférico, que é 4 

importado pelos ventos alísios para o norte da bacia Amazônica. Isto aumenta a 5 

precipitação e a descarga, especialmente durante a estação das chuvas (Gloor et al., 2013, 6 

2015, Heerspink et al., 2020). O arrefecimento simultâneo do Pacífico equatorial durante 7 

este período aumentou as diferenças de pressão ao nível do mar e da SST entre ambos os 8 

oceanos tropicais, resultando num reforço da circulação de Walker, ventos alísios e 9 

convecção profunda sobre a Amazônia (McGregor et al., 2014; Gloor et al., 2015; 10 

Barichivich et al., 2018). 11 

Os registos de descarga fluvial nos rios Negro, Solimões, Madeira e Amazonas mostram 12 

tendências negativas significativas (p<0,05) durante os períodos de águas baixas desde 13 

meados dos anos 70 (Espinoza et al., 2009, Lavado-Casimiro et al., 2013; Marengo et al., 14 

2013; Gloor et al., 2015, Molina-Carpio et al., 2017). Estes estudos mostram cheias nos 15 

quatro rios, tal como indicado pelos seus níveis máximos de água atingidos em 2014. Além 16 

disso, pode-se observar que o nível máximo de água do rio Negro (Manaus) em 2005 foi de 17 

28,10 cm, acima da média de longo prazo (1903-2015) dos níveis máximos anuais. 18 

Finalmente, observa-se uma fraca tendência positiva nos níveis de Manaus e Óbidos desde 19 

o final dos anos 80 (Figura 22.2). 20 
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 1 

Figura 22.2. a) Variabilidade anual máxima (cheias, azul) e mínima (secas, vermelho) do 2 

nível da água do Rio Negro em Manaus (1903-2020). São indicados os anos 3 

correspondentes aos anos hidrológicos extremos. A amplitude anual do nível da água (secas 4 

menos cheias) é indicada em linha preta. Adaptado de Schöngart e Junk (2020) com base 5 

em dados da Agência Nacional das Águas (ANA). b) A distribuição espacial dos valores do 6 

coeficiente Kendall (p<0,05 são indicados com um ponto escuro) mostrando a tendência 7 

para a frequência dos dias úmidos entre 1981-2017 (>10 mm/dia) durante a estação de 8 

Março-Maio. c) Como em b, mas para dias de chuva (>1 mm/dia) durante a estação de 9 

Setembro-Novembro. b) e c) utilizar dados CHIRPS. Adaptado de Espinoza et al. (2019a). 10 

© Dinâmica Climática. Reimpresso com autorização da Springer Nature. d) e e) inclinação 11 

de mudança no escoamento dos percentis 90 e 10 (mm/ano), respectivamente, para o 12 

período 1980-2014. As áreas em cinza não representam uma tendência significativa e as 13 

áreas com pontos negros representam ausência de dados. De Heerspink et al. (2020). © 14 

Jornal of Hidrologia: Estudos Regionais. Licença CC. 15 

As tendências hidroclimáticas na região andino-amazônica são altamente sensíveis à região 16 

e período específicos considerados. A informação a longo prazo está geralmente disponível 17 

a partir de 1970 ou 1980, de uma de rede meteorológica de baixa densidade. Esta baixa 18 

densidade e registos curtos tornam particularmente difícil identificar tendências claras de 19 

precipitação na maior parte dos vales inter-andinos da alta bacia amazônica (Lavado-20 
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Casimiro et al., 2013; Carmona e Poveda, 2014; Posada-Gil e Poveda, 2015; Heidinger et 1 

al., 2018). Em várias bacias do norte andino-amazônico, as tendências de precipitação têm 2 

sinais opostos (Carmona e Poveda, 2014; Pabón-Caicedo et al., 2020). Contudo, nas 3 

planícies amazônicas da Colômbia, Equador e norte do Peru, a precipitação tem aumentado 4 

desde os anos 90, tal como observado na maior parte da bacia amazônica a norte de 5˚S 5 

(Espinoza et al., 2009; Wang et al., 2018; Jimenez et al., 2019; Paca et al., 2020), onde foi 6 

documentado um crescimento de cerca de 17% da precipitação durante a estação das 7 

chuvas (Espinoza et al., 2019a). O aumento da precipitação nesta região tem sido 8 

relacionado com uma intensificação das células Walker e Hadley. Isto aumenta a 9 

convergência e a atividade convectiva em direção ao equador (por exemplo, Arias et al., 10 

2015; Espinoza et al., 2019a). Consequentemente, desde meados dos anos 90, a descarga 11 

fluvial nos principais afluentes de noroeste do rio Amazonas apresenta valores mais 12 

elevados durante a estação das águas altas (por exemplo, rios Caquetá-Japurá e Marañón, 13 

Figuras 22.2 e 22.3). Na estação de Santo António do Iça (rio Caquetá-Japurá) foi reportado 14 

um aumento de descargas de 16% durante a estação de águas altas para o período 1992-15 

2004 em comparação com o período 1974-1991 (Espinoza et al., 2009; Posada-Gil e 16 

Poveda, 2015). O aumento da precipitação e das descargas na região noroeste andino-17 

amazônica está atualmente contribuindo para uma intensificação das cheias extremas no 18 

principal canal do rio Amazonas no Brasil durante as últimas três décadas (Barichivich et 19 

al., 2018). 20 
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 1 

Figura 22.3. Tendências de descarga nos rios do Equador, Peru e Bolívia Amazonas-2 

Andino: a) Tendências de descarga para o máximo anual (Qmax, painel esquerdo), a média 3 

anual (Qmean, meio) e a descarga mínima anual (Qmin, direita) computadas nas estações 4 

Borja (BOR) e San Regis (SRE) no rio Marañón, Requena (REQ, Ucayali), Cachuela 5 

Esperanza (CAE, Beni) e Guayaramerin (GUA, Mamoré) para o período 1990-2005. As 6 

cores indicam o sinal e a força das tendências estimadas utilizando os coeficientes Pearson 7 

(r), Spearman (ρ) e Kendall (T). Adaptado de Espinoza et al. (2009) com base nos dados do 8 

observatório SNO-HYBAM. © Journal of Hydrology. Reimpresso com permissão da 9 

Elsevier. b) 1985-2013 evolução de Qmax, Qmean e Qmin nos principais rios da Amazônia 10 
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boliviana. As setas indicam tendências negativas a p<0,1 (amarelo), p<0,05 (vermelho) e 1 

p<0,01 (vermelho e preto) de níveis significativos. Adaptado de Molina-Carpio et al. 2 

(2017) com base em dados do observatório SNO-HYBAM. 3 

Na parte sul das bacias Andino-Amazônica peruanas, a diminuição da precipitação foi em 4 

geral documentada desde meados da década de 1960 (por exemplo, Silva et al., 2008; 5 

Lavado-Casimiro et al., 2013; Heidinger et al., 2018), e consequentemente, foi relatada uma 6 

diminuição das descargas durante a estação de águas baixas nos rios que drenam do sul, tais 7 

como o rio Ucayali no Peru. A diminuição anual das descargas foi também detectada a 8 

jusante nas estações Tamshiyacu (rio Amazonas no Peru) e Tabatinga (rio Alto Solimões 9 

no Brasil) (por exemplo, Lavado-Casimiro et al., 2013; Posada-Gil e Poveda, 2015; 10 

Marengo e Espinoza, 2016; Ronchail et al., 2018; Heerspink et al., 2020). Por exemplo, 11 

como resultado da diminuição da precipitação, as descargas durante a estação das águas 12 

baixas na estação de Tabatinga, que drenam a precipitação nas bacias Andino-Amazônicas, 13 

diminuíram 14% no período de 1969-2006 (Lavado-Casimiro et al., 2013). 14 

Na Amazônia boliviana, foi identificada uma tendência positiva de precipitação no período 15 

1965-1984, e uma diminuição da precipitação no período 1984-2009 (Seiler et al., 2013). A 16 

diminuição da precipitação desde os anos 80 é principalmente observada na parte sul da 17 

bacia Madeira boliviana, envolvendo as bacias do Mamoré e Guaporé (Figura 20.3). Em 18 

relação às mudanças de precipitação, a descarga fluvial durante a estação de águas baixas 19 

na estação de Porto Velho no alto rio Madeira mostra uma diminuição significativa de cerca 20 

de 20% desde os anos 70 (Espinoza et al., 2009; Lopes et al., 2016; Molina-Carpio et al., 21 

2017). A diminuição das descargas na estação de Porto Velho foi detectada para o período 22 

1974-2004 (antes do início do funcionamento das centrais hidroeléctricas de Santo Antônio 23 

e Jirau) e confirmada para o período de 1967-2013. A diminuição das descargas é também 24 

observada para as estações dos rios Mamoré e Guaporé (afluentes do sul do rio Madeira) 25 

em Principe da Beira (Guaporé), Puerto Siles (Mamoré), Guayaramerín (Mamoré) e Abuña 26 

(Alto Madeira) para o período 1985-2013 (Molina-Carpio et al., 2017). O período aqui 27 

analisado foi antes da construção das barragens hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau ao 28 

longo do canal principal do rio Madeira. A diminuição da descarga sobre esta região está 29 
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relacionada com a diminuição da precipitação e o prolongamento da estação seca no sul da 1 

Amazônia (ver secção 22.3.2). 2 

Para a bacia do Tocantins e Itacaiúnas, não foi observada nenhuma tendência significativa 3 

nos padrões pluviométricos. No entanto, no rio Tocantins, observou-se uma diminuição 4 

significativa na descarga durante a estação de águas altas no período 1980-2014 (Heerspink 5 

et al., 2020; Figura 22.2). No rio Itacaiúnas, observou-se uma significativa tendência 6 

ascendente no mínimo (escoamento de base) deste rio. O crescente fluxo do rio e 7 

escoamento de base pode ser atribuído ao aumento da desflorestamento e do uso do solo 8 

(Oti e Ewusi, 2016). Esta conclusão baseia-se na inexistência de tendências tanto nos 9 

padrões de escoamento máximo como médio do rio Itacaiúnas, e não foi observada 10 

qualquer tendência nos padrões de precipitação desta bacia, juntamente com uma 11 

significativa tendência ascendente observada no mínimo (escoamento de base) do rio 12 

Itacaiúnas, mas não no do rio Tocantins. Estudos por Timple e Kaplan (2017) mostram o 13 

impacto da barragem hidrelétrica de Tucurui resultando num aumento dos níveis mínimos 14 

de água e num declínio dos níveis máximos de água durante o período de funcionamento, 15 

em contraste com as condições pré-barragem. Anteriormente, Costa et al. (2003) 16 

compararam a descarga do rio Tocantins (a montante da barragem de Tucurui) durante 17 

períodos com pequena e grande desflorestamento na bacia hidrográfica do rio Tocantins, 18 

mostrando que devido ao aumento do desflorestamento a descarga máxima de água 19 

aumentou e ocorreu mais cedo em comparação com o período de redução no 20 

desflorestamento. 21 

Outros fatores que levam a mudanças nos ciclos hidrológicos estão relacionados com 22 

mudanças no uso do solo, tais como o desflorestamento em grande escala nas bacias 23 

hidrográficas para a agricultura e pecuária (Costa et al., 2003; Davidson et al., 2012, 24 

Heerspink et al. 2020) e a implementação de centrais hidrelétricas na Amazônia (Anderson 25 

et al., 2018). Costa et al. (2003) compararam a descarga mensal do rio Tocantins entre 26 

períodos com pequenas (1949-1968) e substanciais (1979-1998) alterações do uso do solo 27 

na bacia hidrográfica. Entre ambos os períodos, os autores observaram um crescimento de 28 

24% na descarga média anual e de 28% da descarga durante o período de águas altas, 29 
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embora não tenha sido observada uma diferença significativa na precipitação entre ambos 1 

os períodos. São esperadas alterações macivas e abruptas dos regimes de fluxo de água das 2 

centrais hidrelétricas que alteram o ciclo hidrológico a jusante das barragens como 3 

consequência da produção de energia, resultando em complexas perturbações 4 

espaçotemporais nas planícies a jusante das barragens (Resende et al., 2019). Em particular, 5 

múltiplas barragens que estão sendo construídas ou são planejadas para os rios Tapajós, 6 

Xingú, Tocantins-Araguaia, Marañón e muitas outras bacias hidrográficas na Amazônia 7 

terão efeitos cumulativos e em cascata no ciclo hidrológico a jusante (Timpe e Kaplan, 8 

2017). Estas perturbações afetam o funcionamento integral das várzeas levando a perdas 9 

maciças de biodiversidade e serviços ambientais que no final afectam o bem-estar dos 10 

povos indígenas e das comunidades locais, bem como da sociedade. Sinergias de uso da 11 

terra e alterações climáticas podem ser esperadas especialmente para os afluentes do sul, 12 

tais como as bacias do Madeira, Tapajós, Xingú e Tocantins-Araguaia, que experimentaram 13 

nas últimas décadas elevadas taxas de desflorestamento das suas bacias hidrológicas, a 14 

implementação de várias barragens hidrelétricas e uma duração crescente da estação seca 15 

(Timpe e Kaplan, 2017). Em resumo, os estudos acima mencionados documentaram o 16 

papel fundamental da variabilidade hidroclimática dos rios Andino-Amazônico e baixo  17 

Amazonas, tais como o Alto Madeira, Alto Solimões, Caquetá-Japurá, Tocantins e Negro 18 

para um amplo conhecimento do sistema hidrológico de toda a bacia amazônica. Isto inclui 19 

escalas temporais e interanuais, bem como tendências hidrológicas a longo prazo, eventos 20 

extremos, equilíbrios atmosféricos e de águas superficiais (por exemplo, Builes-Jaramillo e 21 

Poveda, 2018). 22 

3.2. Variabilidade nas estações úmida e seca  23 

A chuva que cai nas estações úmidas ajuda a floresta a sobreviver às estações secas, uma 24 

vez que a água está facilmente disponível nos solos e raízes. As estações secas na 25 

Amazônia tornaram-se mais intensas nos últimos anos, levando a uma maior perda de 26 

floresta e ao aumento do risco de incêndio. Vários estudos mostraram evidências de 27 

prolongamento da estação seca na região, principalmente na região do sul da Amazônia 28 

desde os anos 70 (Marengo et al., 2011, 2018; Fu et al., 2013 e referências citadas). Esta 29 
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tendência pode estar relacionada com a influência em grande escala dos gradientes SST 1 

meridionais no Atlântico Norte e Sul, ou uma forte influência da ET da estação seca em 2 

resposta a um incremento sazonal da radiação solar (Fu e Li, 2004; Butt et al.., 2011; Lewis 3 

et al., 2011; Dubreuil et al., 2012; Fu et al., 2013; Alves, 2016; Marengo et al., 2018), um 4 

deslocamento dos jatos subtropicais do hemisfério sul para os pólos (Fu et al., 2013) e uma 5 

contração para o equador da ITCZ do Atlântico (Arias et al., 2015). Arias et al. (2015), 6 

Espinoza et al. (2019b) e Leite-Filho et al. (2019) identificaram uma diminuição da 7 

precipitação na parte sul das bacias amazônicas peruana, brasileira e boliviana durante a 8 

estação seca, que está associada a um atraso no início do SAMS e a um aumento da 9 

subsidência atmosférica sobre esta região (Espinoza et al., 2019b, Leite-Filho et al., 2019). 10 

De fato, estas alterações atmosféricas estão também relacionadas com o aumento da 11 

duração da estação seca documentado sobre o sul da bacia Amazônica desde os anos 70. 12 

Vários estudos têm também investigado a sazonalidade da precipitação mostrando 13 

mudanças nas últimas décadas. A estação das chuvas no sul da Amazônia agora começa 14 

quase um mês mais tarde do que na década de 1970, como mostrado por Marengo et al. 15 

(2011) (Figura 22.4). Nos anos de seca de 2005, 2010 e 2016, bem como nas secas 16 

anteriores, a estação das chuvas começou tarde e/ou duraram mais tempo (Marengo et al., 17 

2011; Alves, 2016). Fu et al. (2013) quantificaram este aparente prolongamento da estação 18 

seca, com um incremento de cerca de 6,5 +2,5 dias por década na região do sul da 19 

Amazônia desde 1979. Durante a seca de 2015/16, o início da estação das chuvas em 2015 20 

ocorreu 10-15 dias mais tarde do que a data normal de início. Gatti et al. (2021) mostram 21 

que a precipitação média anual não se alterou significativamente, mas semelhante às 22 

tendências de temperatura, a precipitação de Agosto-Outubro diminuiu em 17%, 23 

aumentando o contraste estação seca/úmida. 24 
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 1 

Figura 22.4. Diagrama de Hovmoller mostrando a precipitação mensal de 1951 a 2017 2 

para o sul da Amazônia (mm/mês). A isolinha de 100 mm/mês é um indicador dos meses 3 

secos na região (Sombroek, 2001). Os anos de seca são indicados com linhas verdes. As 4 

linhas vermelhas mostram o início e fim médios da estação das chuvas (Marengo et al., 5 

2018, © Frontiers in Earth Science). A linha amarela mostra a tendência para uma estação 6 

seca mais longa após a mudança climática de meados da década de 1970. Esta mudança 7 

climática detectada em 1976-1977 mostra uma mudança da temperatura da superfície do 8 

mar de frio para quente (SST) no Oceano Pacífico tropical, que tem sido associada a uma 9 

mudança de fase do índice de Oscilação Decadal do Pacífico (DOP) (Jacques-Coper e 10 

Garreaud 2015). 11 

A duração da estação seca também apresenta variações interanuais e escala decadal ligadas 12 

à variabilidade climática natural, aparentemente relacionadas com a mudança climática da 13 

década de 1970 (Figura 22.5). Wang et al. (2011), Alves et al. (2017), Leite-Filho et al. 14 

(2019) sugerem que a alteração do uso do solo influencia a duração da estação seca na 15 

Amazônia, com uma estação seca mais longa e um início tardio da estação chuvosa. Uma 16 

estação seca mais longa e, portanto, um início tardio da estação úmida pode ter impactos 17 

directos no risco de incêndio e na hidrologia da região, aumentando a vulnerabilidade 18 
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regional à seca. Wright et al. (2017) destacam os mecanismos através dos quais as 1 

interações entre os processos de superfície terrestre, convecção atmosférica e queima de 2 

biomassa podem alterar a época de início da estação das chuvas (Zhang et al., 2009). Além 3 

disso, proporcionam um quadro mecanicista para compreender como o desflorestamento e 4 

os aerossóis produzidos pela queima de biomassa no final da estação seca podem alterar o 5 

início da estação chuvosa, causando um possível feedback que agrava as condições de seca 6 

(Costa e Pires, 2010; Lejeune et al., 2016). Trabalhos recentes de Agudelo et al. (2018) e 7 

Arias et al. (2020) mostram que as estações secas mais longas no sul da Amazônia estão 8 

também relacionadas com o aumento do teor de umidade atmosférica nas regiões do Caribe 9 

e do norte da América do Sul, alterações no transporte de umidade e reciclagem de umidade 10 

no sul da Amazônia. Isto pode ser devido a uma maior contribuição de vapor de água das 11 

regiões oceânicas, e ao crescimento da convergência da umidade superficial sobre a região 12 

equatorial ligada às anomalias de temperatura superficial sobre o Atlântico tropical. 13 

A análise de 40 anos de dados de temperatura e precipitação sobre a Amazônia por Gatti et 14 

al. (2021) mostra a relação entre a extensão do desflorestamento e a diminuição da 15 

precipitação e o aumento da temperatura, principalmente durante a estação seca, com 16 

diferentes tendências observadas para o leste, oeste e toda a Amazônia. 17 

 18 

Figura 22.5. Séries temporais anuais de duração da estação seca (DSL, linha vermelha) e 19 

datas de fim de estação seca (DSE, linha azul) (em unidade de pentad ou 5 dias) no sul da 20 

Amazônia como um aumento da duração da estação seca à taxa de 12,5±2,5 dias por 21 
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década devido a um atraso da estação seca que termina à taxa de 8,8±2,5 dias por década 1 

para o período de 1979-2019. No eixo esquerdo, o 55º pentad corresponde a 2-7 de 2 

Setembro da data do calendário, e o 70º pentad corresponde a 10-15 de Dezembro. A DSL 3 

e a DSE são derivadas dos dados diários de precipitação do Centro de Previsão Climática 4 

(CPC) da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA). A tendência linear é 5 

determinada por um ajuste de mínimos quadrados. As tendências são significativas 6 

(p<0,01) e os sombreamentos mostram os intervalos de 95% de confiança para as 7 

tendências. 8 

As razões para o atraso no início da estação das chuvas não são completamente 9 

compreendidas, e os autores acrescentam provas de que o desflorestamento está 10 

provavelmente desempenhando um papel importante (Wright et al., 2017). Leite-Filho et al. 11 

(2019) mostra um atraso do início da estação úmida de cerca de 4 dias por década para cada 12 

10% de área desflorestada em relação à área florestal existente. Tal interação entre ET e 13 

precipitação poderia reduzir ainda mais a ET e aumentar a secura sobre a Amazônia. Staal 14 

et al. (2020) relacionam as flutuações observadas nas taxas de desflorestamento com a 15 

intensidade da estação seca e constatam que o desflorestamento sobre a Amazônia tem 16 

contribuido para a crescente severidade das estações secas na Bolívia e no sul do Brasil e 17 

do Peru, e como isto leva a uma maior perda de floresta. 18 

3.3 Secas e cheias históricas e influências da ENSO ou do Atlântico Tropical  19 

É sabido que a forte variabilidade interanual da precipitação na bacia amazônica tem 20 

impactos diretos no equilíbrio hídrico do rio Amazonas (por exemplo, Tomasella et al., 21 

2011). Como consequência desta variabilidade, a bacia amazônica é afetada por secas 22 

recorrentes e cheias de intensidade variável. A seca não só implica uma escassez de 23 

precipitação, como também está quase sempre associada a um aumento da temperatura do 24 

ar na superfície. A maioria das secas graves na região amazônica está relacionada com EN 25 

(Cai et al., 2020). No entanto, em 1963, 2005 e 2010, a Amazônia foi afetada por uma seca 26 

severa que não estava relacionada com El Niño, uma vez que a maioria das anomalias de 27 

precipitação que ocorreram no sudoeste da Amazônia são motivadas por anomalias de 28 

temperatura à superfície do mar no TNA (Tabela 22.2). De fato, durante os últimos 20 29 
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anos, as três mega-secas em 2005, 2010 e 2015/16 (Jiménez-Muñoz et al., 2016; Marengo e 1 

Espinoza, 2016) foram classificados no momento da sua ocorrência como "um evento em 2 

cem anos". Megaeventos de seca no passado foram registados em 1925-1926, 1982-1983, e 3 

1997-1998, conduzidos principalmente pelo El Niño (Marengo et al., 2018 e referências 4 

citadas). Em contraste, foram detectados "mega-cheias" em 2009, 2012, e 2014 (Marengo e 5 

Espinoza 2016 e referências citadas), e atualmente em 2021. A maioria desses eventos 6 

foram relacionados com EN, LN ou com TNA quente (Tabela 22.2). No entanto, o período 7 

úmido incomum do verão austral de 2014, localizado na costa oriental dos Andes peruanos 8 

e bolivianos, tem sido associado a anomalias quentes no Oceano Pacífico-Índico Ocidental 9 

e no Oceano Atlântico Sul subtropical (Espinoza et al., 2014). 10 

Estudos recentes documentaram diferentes "tipos" de eventos ENSO, por exemplo com 11 

anomalias quentes SST no Pacífico oriental (EP ou E) ou no Pacífico equatorial central (CP 12 

ou C) (Cai et al., 2020). O papel dos diferentes tipos de ENSO (E vs C) e TNA sobre os 13 

padrões espaciais de seca observados na Amazônia são evidenciados na Figura 22.6 através 14 

da regressão linear das anomalias de precipitação versus os índices E, C e TNA. Durante o 15 

Verão austral (DJF) os eventos EN inibem a precipitação em vastas áreas do nordeste da 16 

Amazônia, com padrões semelhantes para os índices E e C. No entanto, o sinal do índice C 17 

é mais forte do que o índice E, particularmente sobre a região andino-amazônica. Em 18 

contraste, o papel do TNA é evidenciado durante o Outono austral (MAM), com um dipolo 19 

norte-sul característico (umidade sobre o norte da Amazônia e seca sobre o sul da 20 

Amazônia). A seca induzida pelas temperaturas quentes do TNA também é observada 21 

durante a Primavera austral (SON), mas o sinal observado nesta estação é mais fraco do que 22 

o sinal observado durante o Outono austral. Embora a ENSO e o TNA sejam os principais 23 

fatores de seca na Amazônia, alguns acontecimentos recentes não foram totalmente 24 

explicados pela contribuição destas duas regiões oceânicas (Jimenez-Muñoz et al., 2019). 25 

No caso da EN 2015/16, foram observadas condições secas em algumas regiões 26 

amazônicas, mesmo após a eliminação das contribuições de E, C e TNA, que podem ser 27 

atribuídas a um fator antropogênico entre outras causas (Erfanian et al., 2017). Outros 28 

estudos revelaram que as secas amazônicas estão mais relacionadas com um padrão 29 
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dominante em todas as regiões, seguido por padrões alternáveis de norte-sul e leste-oeste 1 

(Builes-Jaramillo et al., 2018). 2 

 3 

 4 

Figura 22.6. Declive do coeficiente de regressão linear entre índices padronizados SST (E, 5 

C, TNA) e anomalias de precipitação para diferentes estações do ano. Os valores estão em 6 

mmday-1 por desvio padrão. Os pixels ao nível de 95% de confiança são marcados. 7 

Regiões coloridas em vermelho (azul) indicam uma redução (aumento) da precipitação com 8 

aumento (diminuição) de anomalias SST quentes (frias) sobre as regiões do Pacífico 9 

Oriental (E), Pacífico Central (C) ou Tropical do Atlântico Norte (TNA). 10 

Tabela 22.2. Histórico de secas e cheias na Amazônia, indicando se estão relacionadas com 11 

o El Niño, La Niña ou condições SST no Atlântico tropical. As referências listadas na 12 

tabela são de estudos que avaliam as causas e impactos das secas ou cheias na região. EN= 13 

El Niño, LN=La Niña, TNA=Tropical Atlântico Norte, TSA=Tropical Atlântico Sul, 14 

SSA=Subtropical Atlântico Sul, IP= Oceano Indo-Pacífico. Atualizado de Marengo e 15 

Espinoza (2016), Marengo et al. (2018) e Espinoza et al. (2019 a, b). 16 
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Ano Evento Sazonal 

Extremo 

Causas 

1906 Seca 

 EN (índices E e -C sugerem forte 

evento CP em 1905, e fracos eventos EP 

e CP em 1906)  

1909  Cheia  ? 

1912 Seca EN-E 

1916 Seca EN 

1922 Cheia ? 

1925-26 Seca  EN 

1936  Seca  ? 

1948 Seca  EN 

1953 Cheia Fraco LN 

1958  Seca  EN 

1963-64 Seca TNA quente 

1971 Cheia LN? 

1975 Cheia LN? 

1976 Cheia LN 

1979-81 Seca TNA quente 

1982-83 Seca EN-E + TNA quente 

1989 Cheia 
LN (Anomalias frias mais altas na 

região CP) 

1995 Seca EN-C + TNA quente 

1997-98 Seca EN-E + TNA quente 

1999 Cheia LN (Anomalias frias sobre região CP) 
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2005 Seca TNA quente (+moderado EN-C) 

2009 Cheia TSA quente 

2010 Seca EN-C + TNA quente 

2012 Cheia LN + TSA quente 

2014 Cheia IP quente + SSA quente 

2015-16 Seca 

EN-C (também forte EN-E em 2016), 

TNA quente 

 

 1 

Eventos climáticos extremos observados na região, tais como secas e inundações, 2 

alterações nas estações chuvosas e secas, aumento do risco de incêndio com os seus 3 

impactos no clima, saúde e biodiversidade sugerem um aumento da variabilidade climática 4 

na região (Aragão et al., 2018, e referências citadas). Isto poderia ser um indicador da 5 

intensificação do ciclo hidrológico na Amazônia observado nas últimas décadas por Gloor 6 

et al. (2013) e Barichivich et al. (2018), que é parcialmente explicado pelas mudanças no 7 

transporte de umidade proveniente do Atlântico tropical, presumivelmente causadas por 8 

SST induzido pelo deslocamento para norte da ITCZ (Marengo et al., 2013, 2018; Gimeno 9 

et al., 2020). Além disso, enquanto no início do século 21 houve um número sem 10 

precedentes de fenômenos de seca extrema, enquanto a região amazônica sofreu uma 11 

conversão em larga escala de florestas em pastagens e terras de cultivo nas últimas décadas, 12 

alterando assim a interface solo-atmosfera e contribuindo para mudanças no ciclo 13 

hidrológico regional e local (Zemp et al., 2017a, b; Garcia et al., 2018). 14 

3.4 Mudanças na evapotranspiração (ET) e possíveis mudanças no uso do solo  15 

A precipitação e a reciclagem de ET estão fortemente correlacionadas na Amazônia. A ET 16 

regional fornece cerca de 28% da precipitação que cai na bacia, enquanto 48% da ET 17 

retorna como água para a precipitação (van der Ent et al., 2010). Uma revisão feita por 18 

Kunert et al. (2017) mostra, no total, uma estimativa de 25-56% da precipitação que cai nas 19 
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florestas amazônicas resulta da reciclagem local a regional dentro do ecossistema (para 1 

mais informações sobre reciclagem, ver Capítulo 7).  2 

As raízes profundas das florestas tropicais bombeiam a umidade do solo recarregada 3 

durante a estação úmida para manter a ET na estação seca como o mesmo nível da estação 4 

chuvosa (da Rocha et al., 2004; Juarez et al., 2007; Costa et al., 2010), especialmente um 5 

aumento da ET durante a estação seca (Rocha et al., 2009b; Sun et al., 2019). Esta ET 6 

constante ou mesmo superior durante a estação seca comparada à estação úmida é essencial 7 

para manter uma umidade atmosférica relativamente úmida e assim iniciar o aumento da 8 

precipitação durante a estação de transição seca para úmida (Li e Fu, 2004; Wright et al., 9 

2017). Além disso, a ET, especialmente no sul da Amazônia, fornece umidade para a região 10 

a favor do vento, incluindo as montanhas andinas, e ajuda novamente a proteger das secas 11 

em toda a Amazônia (Staal et al., 2018). 12 

As mudanças na ET são influenciadas pela variabilidade climática, tipo de floresta e 13 

conversão da floresta em cultivo/pastagem (da Rocha et al., 2009a; Costa et al., 2010). De 14 

fato, a radiação líquida superficial é o principal controle da ET durante todo o ano, 15 

especialmente na Amazônia equatorial úmida, mas também afeta outras regiões onde a 16 

condutância superficial é grandemente afetada em geral a leste, sul e sudeste das florestas 17 

tropicais de transição na Amazônia em direção ao bioma Cerrado. O grau destas influências 18 

pode variar regionalmente. Por exemplo, Costa et al. (2010) e Rodell et al. (2011) 19 

demonstraram que a radiação superficial é o principal controlador da evapotranspiração na 20 

Amazônia equatorial úmida, enquanto que o controle estomatal é um importante 21 

controlador em regiões com fortes estações secas (como o sul da Amazônia). 22 

As influências da variabilidade climática, como a ENSO na ET, foram observadas 23 

diretamente por medições de fluxo e indiretamente por satélites. Por exemplo, as medições 24 

de torres de fluxo mostraram que o EN 2002 reduziu a ET em 8% no sul da Amazônia 25 

(Vourlitis et al., 2015). A estimativa de ET por satélite usando a abordagem de utilização de 26 

umidade também mostrou reduções de ET e fotossíntese da floresta tropical durante o EN 27 

2015/2016 sobre as bacias Solimões e Negro (por exemplo, Sun et al., 2019). O uso do solo 28 

tem um forte impacto sobre a ET, especialmente durante a estação seca. As medições das 29 
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torres de fluxo mostraram uma redução de ET sobre pastagens em comparação com dois 1 

sítios florestais na Amazônia oriental (Santarém) de cerca de 24% a 39% na estação de 2 

chuva e entre 42% a 51% na estação seca, enquanto no sul da Amazônia (Rondônia) a 3 

redução foi inferior a 15% na estação seca e não significativa na estação úmida, como 4 

resumido em da Rocha et al. (2009b). Alternativamente, modelos de ET baseados em dados 5 

de satélite estimaram uma redução de ET na estação seca entre 28% (Silva et al., 2019) até 6 

40% (Khandy et al., 2017) no sul da Amazônia, enquanto na estação úmida a diferença não 7 

foi significativa (Silva et al., 2019). Os mecanismos de redução de ET devido a mudanças 8 

na cobertura terrestre, como ocorre quando a floresta é substituída por outra cobertura (por 9 

exemplo, cultivos ou áreas desflorestadas) ou mesmo em florestas fragmentadas, são até 10 

certo ponto bem conhecidos, o que suporta uma diminuição de ET no sul da Amazônia, 11 

particularmente em regiões afetadas pelo desflorestamento (incluindo o chamado Arco do 12 

Desmatamento). Contudo, os modelos de ET sobre a Bacia Amazônica nem sempre 13 

apresentam resultados consistentes, o que leva a um baixo nível de confiança nas 14 

tendências temporais da ET. Portanto, é difícil extrair uma conclusão clara sobre as 15 

tendências de ET sobre a Bacia Amazônica com base na revisão bibliográfica (Wu et al., 16 

2020). 17 

As mudanças de ET, especialmente durante a estação seca, têm um impacto significativo na 18 

precipitação e no início da estação das chuvas. Por exemplo, a razão superficial de Bowen 19 

durante a estação seca tem um forte impacto na variação interanual do início da estação 20 

chuvosa (Fu e Li, 2004). O aumento da superfície seca e a resultante energia de inibição 21 

convectiva durante a estação seca contribuiu para o atraso do início da estação chuvosa no 22 

sul da Amazônia nas últimas décadas (Fu et al., 2013). Shi et al. (2019) mostram ainda que 23 

a seca de 2005 reduziu a ET da estação seca e contribuiu para o atraso do início da estação 24 

das chuvas em 2006. Assim, a resposta da ET à seca poderia ter um impacto na precipitação 25 

da estação chuvosa seguinte. 26 

3.5.Variabilidade a longo prazo no transporte de umidade atmosférica, reciclagem de 27 

umidade da Amazônia e influências na hidrologia do sudeste da América do Sul e 28 

região Andina  29 
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Em média, a floresta tropical amazônica recebe cerca de 2000-2500 mm de chuva por ano. 1 

Grande parte desta água chega arrastada pelos ventos do Oceano Atlântico, mas a própria 2 

floresta fornece uma parte substancial da precipitação (Salati e Vose, 1984) à medida que a 3 

água evapora ou transpira das folhas e sopra a favor do vento para cair como chuva noutros 4 

locais da floresta. Além disso, a própria floresta influencia a formação de nuvens e a 5 

precipitação ao produzir aerossóis orgânicos secundários. Estes são formados pela 6 

fotooxidação de compostos orgânicos voláteis (COV) ou condensação de semi e baixos 7 

COV em aerossóis biológicos primários (por exemplo, bactérias, esporos, pólen) ou 8 

partículas de sal biogénicas (Andreae et al., 2018). 9 

O transporte de umidade para dentro e fora da bacia amazônica tem sido estudado desde os 10 

anos 90 utilizando uma variedade de bases de dados de ar superior e de reanálises globais, 11 

bem como dados de simulações de modelos climáticos. Durante a estação das chuvas em 12 

particular, a umidade é exportada da bacia amazônica e transportada através dos chamados 13 

"rios aéreos" para regiões fora da bacia (Arraut et al., 2012; Poveda et al., 2014; Gimeno et 14 

al., 2016, 2020; Marengo et al., 2004, 2018; Molina et al., 2019). Estes rios aéreos 15 

representam as massas de ar úmido que provêm do Atlântico tropical e que ganham mais 16 

umidade devido à reciclagem da floresta ao atravessar a Amazônia. Para mais informações, 17 

consultar o quadro 7.1 do Capítulo 7. O rio aéreo a leste dos Andes contribui para a 18 

precipitação no sul do Brasil e na Bacia do Rio da Prata pelo Jato Sul Americano de Baixo 19 

Nível Leste dos Andes (SALLJ). Durante a grande seca no sul da Amazônia no verão de 20 

2005, o número de eventos SALLJ durante Janeiro de 2005, no auge da época das chuvas, 21 

foi zero, sugerindo uma interrupção do transporte de umidade do Atlântico Norte tropical 22 

para o sul da Amazônia durante esse verão. O SALLJ transporta grandes quantidades de 23 

umidade da bacia amazônica para a América do Sul subtropical e intensos sistemas 24 

convectivos de mesoescala e intensa precipitação desenvolvem-se frequentemente perto da 25 

sua região de saída (Zipser et al., 2006; Rassmussen e Houze 2016).  26 

A evapotranspiração da bacia amazônica contribui substancialmente para a precipitação a 27 

nível regional, bem como sobre outras regiões remotas como a bacia da Prata e os Andes 28 

tropicais (Zemp et al., 2014; Staal et al., 2018; Gimeno et al., 2019). Montini et al. (2019) 29 
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desenvolveram uma nova climatologia do SALLJ com um enfoque no ramo central. 1 

Mostraram que o SALLJ revela aumentos significativos nas últimas décadas no fluxo de 2 

umidade do noroeste, especialmente na primavera austral, verão e outono, que 3 

possivelmente aumentaram a precipitação e os extremos no sudeste da América do Sul. 4 

Além disso, o SALLJ nos Andes centrais mostra uma frequência decrescente durante 5 

MAM. Jones (2019) mostra um crescimento substancial na atividade do ramo norte do 6 

SALLJ nos últimos 39 anos e explica as razões dinâmicas para isso. Esta expansão na 7 

atividade é observada na frequência e intensidade do SALLJ nos Andes setentrionais. 8 

Na escala temporal interanual, o transporte durante uma monção fraca e uma monção forte 9 

na Bacia Amazônica são nitidamente diferentes. Para a monção sul-americana, o transporte 10 

DJF foi de 28,5x107 kg s-1 no ano seco 2004-2005 e 45,1 x 107 kg s-1 no ano úmido 2011-11 

2012, em contraste com o valor climatológico de 31,4 x107 kg s-1 (Costa, 2015). A 12 

redução do transporte de umidade atmosférica e respectiva reciclagem da precipitação 13 

devido ao desflorestamento e à alteração do uso do solo em regiões climáticas críticas pode 14 

induzir um processo de secagem auto-ampliado que desestabilizaria ainda mais as florestas 15 

amazônicas nas regiões a sotavento, isto é, no sudoeste e sul da Amazônia, mas também 16 

reduziria a exportação de umidade para o sudeste do Brasil, a bacia da Prata e as montanhas 17 

andinas (Zemp et al., 2017a; Staal et al., 2018). A alteração do uso do solo nestas regiões 18 

pode enfraquecer os processos de reciclagem da umidade e pode ter consequências mais 19 

graves para a agricultura e ecossistemas naturais regionais a sotavento, como se pensava 20 

anteriormente. Estes autores identificam ainda um crescimento da fração de precipitação 21 

total sobre a bacia do Prata de 18-23% para 24-29% durante a estação das chuvas, bem 22 

como 21-25% durante a estação seca, impulsionada pela umidade da bacia do Amazonas. 23 

Mostram também que a parte sul-oeste da bacia do Amazonas não é apenas uma fonte 24 

direta de precipitação sobre a bacia subtropical do Prata, mas também uma região 25 

intermediária fundamental que distribui a umidade proveniente de toda a bacia do 26 

Amazonas em direção à bacia do Prata durante a estação das chuvas.  27 

Além disso, Staal et al. (2018) mostram que cerca de 25-50% da precipitação anual nos 28 

Andes tropicais é originada pela transpiração das árvores da Amazônia. A alteração do uso 29 
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do solo nestas regiões pode enfraquecer os processos de reciclagem da umidade e pode ter 1 

consequências mais graves para a agricultura e ecossistemas naturais a nível regional e a 2 

favor do vento (Zemp et al., 2014). A remoção de florestas causa aumentos de temperatura 3 

e reduz a evapotranspiração, e está provado que reduz a precipitação a sotavento da área 4 

desmatada (Nobre et al 2016, Staal et al 2018). 5 

4. MUDANÇA DE CENÁRIOS NA AMAZÔNIA: CAUSAS E INFLUÊNCIAS 6 

LOCAIS E REMOTAS 7 

Esta seção resume as mudanças futuras na temperatura e precipitação em toda a Amazônia, 8 

considerando médias e extremos temporais. Avalia projeções futuras derivadas dos 9 

modelos climáticos globais (GCMs) que participam na fase 5 do Projeto Intercomparação 10 

do Modelo Acoplado (CMIP5) para duas vias de concentração representativas (RCPs), 11 

RCP4.5 representando emissões moderadas e RCP8.5 grandes emissões de GHG até ao 12 

final do século XXI (2081-2100) relativamente aos dias de hoje (1986-2005). Os GCMs 13 

CMIP5 têm sido amplamente utilizados para estudar o clima futuro sobre a Amazônia (por 14 

exemplo, Gulizia e Camilloni, 2015; Joetzjer et al., 2013). Estes estudos mostram que a 15 

temperatura é geralmente melhor simulada do que a precipitação em termos de amplitude e 16 

fase do ciclo sazonal e a média multi-modelo está mais próxima das observações do que a 17 

maioria dos modelos individuais. Para a precipitação, todos os modelos, em particular os do 18 

CMIP5, foram considerados capazes de simular razoavelmente bem o clima do passado 19 

recente da Amazônia, embora os GCMs mostrem grandes erros nas representações dos 20 

padrões de precipitação regionais e dos seus processos de controle.  21 

A temperatura média anual é projetada para aumentar em todo lugar. Em média sobre a 22 

Amazônia, o aquecimento projetado num cenário RCP4.5 é cerca de 2ºC superior ao atual, 23 

enquanto que no cenário RCP8.5, os aumentos de temperatura continuarão, atingindo mais 24 

de 6ºC no final do século XXI (Figura 22.7). Isto poderia ter um efeito negativo na saúde 25 

da floresta e no seu funcionamento no clima regional e global. Contudo, grandes incertezas 26 

ainda dominam a hipótese de uma mudança abrupta em grande escala da floresta 27 

amazônica causada pelas alterações climáticas (Lapola et al., 2018). 28 
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 1 

Figura 22.7. Variação percentual média de vários modelos CMIP5 na temperatura média 2 

anual do ar próximo da superfície em relação ao período de referência 1986-2005, mediado 3 

sobre o período 2081-2100 nos cenários RCP4.5 e 8.5. 4 

Sobre a bacia como um todo, as mudanças na precipitação projetadas pelo conjunto médio 5 

estão misturadas sobre a Amazônia, variando por estação do ano, e mostrando que os 6 

impactos das mudanças de precipitação sob a forma de cheias ou secas tendem a aumentar 7 

sob cenários de maior concentração. Apesar de uma confiança bastante baixa no conjunto 8 

de projeções CMIP5 para precipitação média, podem ser encontrados alguns consensos na 9 

literatura. Há grande confiança de que a precipitação média anual diminuirá na Amazônia, 10 

o que é mais pronunciado no leste e sul da Amazônia ao longo do século XXI (Figura 11 

22.8), pequenas mudanças na precipitação são projetadas sob um cenário de emissões 12 

moderadas. De acordo com as tendências históricas de precipitação observadas, espera-se 13 

também que a duração da estação seca se expanda no sul da Amazônia (Boisier et al., 14 

2015).  15 

Spracklen e Garcia-Carreras (2015) avaliaram a literatura relevante publicada nos últimos 16 

40 anos com base na análise de modelos de simulação dos impactos do desflorestamento da 17 

Amazônia (as áreas desmatadas variaram entre 10% e 100%) sobre a precipitação. Os 18 

resultados mostram que mais de 90% das simulações concordam sobre o sinal de mudança 19 

e influencia do desmatamento na precipitação regional como simulado pelo modelo e em 20 
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geral; leva a uma redução pluviométrica. No entanto, existem algumas diferenças entre 1 

elas, principalmente em termos de amplitude, magnitude e previsibilidade que dependem 2 

fortemente das escalas espaciais e temporais consideradas.  3 

Há também um consenso geral sobre o modelo para um aumento da precipitação no final 4 

do século XXI sobre o noroeste da Amazônia (Colômbia, Equador e norte do Peru) 5 

(Schoolmeester et al., 2016). Nas bacias peruano-equatorianas Andino-Amazônicas (bacia 6 

do Marañón), Zulkafli et al. (2016) mostram uma sazonalidade crescente da precipitação 7 

nos cenários RCP 4.5 e 8.5. Este estudo também sugere um aumento da severidade do 8 

pulso de cheia da estação úmida. Por outro lado, no sul da Amazônia peruana e boliviana, 9 

espera-se uma redução da precipitação durante a estação seca, onde também se prevê uma 10 

estação seca mais longa (por exemplo, Fu et al., 2013; Boisier et al., 2015). 11 

Consequentemente, Siqueira-Junior et al. (2015 e respectivas referências) projetaram uma 12 

diminuição do escoamento superficial na Amazônia boliviana e no sul da Amazônia 13 

peruana durante a estação das águas baixas para meados e final do século XXI. Em resumo, 14 

embora exista uma grande variedade de incertezas relativas à projeção de precipitação 15 

futura na região Andino-Amazônica, a maioria dos estudos mostra que é provável que 16 

ocorra uma intensificação do ciclo hidrológico nesta região, com intensificação das 17 

condições úmidas no norte e secas no sul, conforme observado durante as últimas décadas 18 

(Secção 22.3). 19 

 20 
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Figura 22.8. Variação percentual do conjunto multi-modelo CMIP5 na precipitação média 1 

anual em relação ao período de referência 1986-2005, mediado sobre o período 2045-2081-2 

2100 sob os cenários RCP4.5 e 8.5. 3 

Analisando as mudanças projetadas, Minvielle e Garreaud (2011) documentaram uma 4 

futura redução dos ventos de leste a 200hPa durante o verão austral, que se poderia traduzir 5 

numa redução da precipitação nos Andes-Altiplano (-10% a -30%) e provavelmente na 6 

região mais alta da parte alta da Amazônia até ao final do século XXI. Além disso, as 7 

geleiras são uma importante fonte de água para as cidades do alto Andes (Buytaert et al., 8 

2017) e observa-se atualmente um recuo glacial sem precedentes, com uma aceleração 9 

desde o final dos anos 70 (Rabatel et al., 2013). Espera-se que a temperatura do ar aumente 10 

até ao final do século XXI (Vuille et al., 2015) e muitas geleiras poderão desaparecer, o que 11 

aumentará o risco de escassez de água nos altos vales andinos.  12 

Estudos recentes revelaram a forte dependência da hidroclimatologia andina para a floresta 13 

tropical amazônica (por exemplo, Espinoza et al., 2020 e artigos citados). De fato, a perda 14 

das florestas tropicais amazônicas irá provavelmente afetar todo o ciclo hidrológico, tanto 15 

na bacia amazônica como nos Andes, alterando a advecção de umidade e a circulação 16 

atmosférica regional (Segura et al., 2020). 17 

Os impactos mais graves das alterações climáticas estão frequentemente relacionados com 18 

as alterações nos extremos climáticos. Existe um acordo no modelo geral sobre um 19 

aumento da precipitação para o final do século XXI sobre o noroeste da Amazônia, 20 

enquanto que se prevê que a precipitação média anual diminua no futuro no leste da 21 

Amazônia sob um cenário de emissões elevadas (Figura 22.9). As diferenças de magnitude 22 

entre o cenário de emissões moderadas (RCP4.5) e o cenário de emissões elevadas 23 

(RCP8.5) são ainda maiores (na ordem dos 10%) no leste e sul da Amazônia e pode 24 

esperar-se que conduzam a uma mudança na probabilidade de eventos como incêndios, 25 

secas e cheias. O número máximo de dias secos consecutivos (CDD) está projetado para 26 

aumentar substancialmente (Figura 22.9a). As mudanças projetadas indicam não só um 27 

CDD mais frequente, mas também um aumento da precipitação intensa, como mostra o 28 
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índice máximo de precipitação acumulada de cinco dias (RX5day), um forte contribuinte 1 

para as cheias (Figura 22.9a).  2 

É também importante notar que os impactos do desflorestamento se refletem 3 

frequentemente em alterações da quantidade, intensidade e frequência da precipitação. 4 

Alves et al. (2017) realizaram um estudo de modelagem para explorar possíveis conexões 5 

entre as mudanças na cobertura do solo amazônico e a variabilidade espaço-temporal da 6 

precipitação na América do Sul. Encontraram também eventos de precipitação mais 7 

extremos e, em compensação, uma prolongada duração da estação seca. Lan et al. (2016) 8 

não encontraram sinais de uma maior frequência de eventos de precipitação intensa sobre 9 

as florestas tropicais amazônicas, mas encontraram um declínio generalizado da 10 

precipitação sobre a Amazônia (especialmente sobre a Amazônia oriental) de 1981 a 2100, 11 

embora as tendências não fossem na sua maioria estatisticamente significativas ao nível de 12 

95% de confiança (teste t Student). Foram também observadas diminuições nas tendências 13 

de evapotranspiração, escoamento total e água disponível. A diminuição da precipitação é 14 

contraposta pela diminuição da evapotranspiração e do escoamento total, levando a uma 15 

tendência quase neutra no fluxo de água terrestre sobre a Amazônia (Figura 22.9b). Os 16 

resultados também indicaram que a umidade do solo se tornará mais baixa sobre a 17 

Amazônia no futuro (1981-2000 vs 2181-2100), e a variação sazonal da umidade total do 18 

solo tornar-se-á maior (Kirtman et al., 2013). 19 

A razão escoamento/precipitação indicou mudanças dramáticas de Junho a Setembro na 20 

Amazônia para o período 2081-2100, o que é atribuível às baixas quantidades de 21 

precipitação e escoamento superficial, e com precipitação mais reduzida do que o 22 

escoamento superficial. 23 

Estes resultados são também apoiados por Zaninelli et al. (2019), com condições menos 24 

úmidas e escoamento superficial decrescente sobre o sul e sudeste da Amazônia durante o 25 

período 2071-2100. 26 
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 1 

Figura 22.9. (a) Alterações percentuais anuais projetadas por RX5dia, a acumulação anual 2 

máxima de precipitação de cinco dias e (b) alteração projetada no CDD anual, o número 3 

máximo de dias secos consecutivos quando a precipitação é inferior a 1 mm, durante o 4 

período 2081-2100 nos cenários RCP4.5 e 8.5 (relativo ao período de referência 1986-5 

2005) dos modelos CMIP5. 6 

Mohor et al. (2015) sugerem que as alterações climáticas são suscetíveis de reduzir as 7 

descargas nas bacias dos rios Madeira, Tapajós e Xingú. Tal redução está em grande parte 8 

relacionada com a diminuição da precipitação e o aumento da temperatura, trabalhando em 9 

conjunto para aumento da ET e a redução das descargas. Em geral, para os cenários 10 

considerados nestas simulações hidrológicas, um cenário de maior diminuição da 11 

precipitação tem também um aumento mais forte da temperatura, o que explica as taxas de 12 

variação nas descargas. Os resultados sugerem que para um forte aumento da temperatura, 13 
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ou seja, superior a 4 °C, as descargas são mais sensíveis às alterações de precipitação do 1 

que um fraco aumento da temperatura. No entanto, a sensibilidade climática varia muito 2 

entre bacias, afetadas pelas características da superfície e pela escala da bacia. Projeções 3 

hidrológicas considerando a conversão da floresta tropical em pastagem e agricultura foram 4 

realizadas por Siqueira Junior et al. (2015) e Guimberteau et al. (2017), aplicando cenários 5 

potenciais de uso do solo e mudança de cobertura do solo nas bacias amazônicas, 6 

mostrando que o aumento do desflorestamento nas bacias resulta em menores taxas de 7 

evapotranspiração e maior geração de escoamento superficial, o que contrabalança os 8 

efeitos da mudança climática no fluxo de água. 9 

A capacidade da floresta amazônica de fornecer serviços ambientais é ameaçada pela ação 10 

antropogênica em várias escalas, tais como desflorestamento, incêndios, alterações 11 

climáticas globais e regionais, e eventos extremos. Tais serviços incluem serviços de 12 

manutenção da biodiversidade, ciclagem de água, arrefecimento por evaporação e reservas 13 

de carbono. Estes serviços têm um valor muito maior para a sociedade humana do que a 14 

madeira, a carne bovina e outros produtos que são obtidos através da destruição da floresta 15 

(Nobre et al., 2016). Talvez um dos serviços mais valiosos prestados pela floresta 16 

amazônica seja a água. A evapotranspiração da floresta através da bacia fornece umidade 17 

para a região na direção do vento, incluindo as montanhas andinas, e ajuda a proteger 18 

novamente das secas em toda a Amazônia e também contribui para as chuvas no sul da 19 

Amazônia, Pantanal e Bacia do Prata. Nestas regiões a sotavento, a supressão do transporte 20 

de umidade da Amazônia pode favorecer a redução da precipitação e temperaturas mais 21 

quentes e aumentar o risco de seca, incêndio, insegurança alimentar e energética nas 22 

regiões a sul da Amazônia.  23 

Por exemplo, durante as crises de água em São Paulo em 2014-2015, a umidade 24 

atmosférica proveniente da Amazônia não chegou ao sudeste do Brasil no verão de 2014, 25 

reduzindo a precipitação em quase 50%. As temperaturas mais elevadas e o aumento da 26 

utilização da água pela população, juntamente com a redução da precipitação, 27 

desencadearam uma situação de crise hídrica que durou até 2015 (Nobre et al., 2006). No 28 

verão de 2019 e 2020, a estação das chuvas de verão no Pantanal foi muito fraca, com o 29 
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transporte de umidade a partir da Amazônia. A redução da precipitação induziu a seca na 1 

região, aumentou o risco de incêndio e baixou os níveis dos rios na bacia (Marengo et al., 2 

2021). A redução do transporte de umidade atmosférica e respectiva reciclagem da 3 

precipitação devido ao desflorestamento pode induzir um processo de secagem auto-4 

ampliado que desestabilizaria ainda mais as florestas amazônicas. Contudo, as secas em 5 

São Paulo e no Pantanal estavam relacionadas com anomalias de circulação atmosférica e 6 

não podem ser atribuídas ao desmatamento na Amazônia ou às alterações climáticas. 7 

Os cenários climáticos futuros projetam um aquecimento progressivamente superior que 8 

pode exceder os 4°C na Amazônia na segunda metade do século, particularmente durante a 9 

estação seca na região (Sampaio et al., 2019). As projeções modeladas mostram que este 10 

fluxo de umidade da Amazônia para a bacia de La Plata também pode ser reduzido, e existe 11 

a possibilidade de estes serviços ambientais prestados agora pela Amazônia também serem 12 

afetados num futuro mais quente e seco. 13 

As novas simulações CMIP fase 6 (CMIP6) concordam com o sinal de diminuição das 14 

futuras tendências pluviométricas na Amazônia, com secas projetadas para aumentar em 15 

duração e intensidade com o aquecimento global (Ukkola et al., 2020). Especialmente, os 16 

modelos CMIP6 mostram processo de seca na Amazônia oriental e meridional no século 17 

XXI (Parsons et al., 2020), e a maioria dos modelos CMIP6 concordam sobre futuras 18 

reduções na umidade do solo e escoamento superficial na maior parte da Amazônia em 19 

todos os cenários de emissões (Cook et al., 2020).  20 

Entre os diferentes níveis de aquecimento global, particularmente na Amazônia central, 21 

prevê-se um aumento de mais de 75% no número de dias quentes e uma diminuição no 22 

Rx5day. Prevê-se também que esta região tenha uma probabilidade maior de secas (Santos 23 

et al., 2020). 24 

5. CONCLUSÕES 25 

Registos instrumentais a longo prazo para o clima e fluxo (>80 anos) têm uma baixa 26 

cobertura espacial na bacia amazônica de dimensão continental, o que limita a nossa 27 



Capítulo 22 

37 

 

capacidade de avaliar a variabilidade espacial e temporal e as alterações de precipitação e 1 

temperatura. 2 

Os nossos estudos de tendências demonstram que não há nenhum sinal unidireccional para 3 

condições mais úmidas ou secas em toda a Amazônia durante o período dos registos de 4 

observação. No entanto, para regiões específicas, existem tendências consistentes. Em 5 

geral, o tamanho e a direcção das tendências dependem da duração dos dados 6 

pluviométricos, da sua duração, se há quebras no registo, e se e como são agregadas. Para a 7 

temperatura da superfície, enquanto o aquecimento aparece em todos os conjuntos de 8 

dados, a magnitude da mesma depende da duração do período de observação. Contudo, 9 

todos os conjuntos de dados mostram que os últimos 20 anos têm sido os mais quentes da 10 

Amazônia, com alguns conjuntos de dados sugerindo que 2020 pode ser o ano mais quente 11 

em determinadas regiões. Numa região onde as medições são muito escassas, a incerteza 12 

quanto ao tamanho e direção de qualquer tendência de temperatura deve ser elevada. 13 

Foi observada uma intensificação do ciclo hidrológico na região em vários estudos (Gloor 14 

et al., 2013, Barichivich et al., 2018; Wang et al., 2018), e isto se reflete no aumento dos 15 

recentes eventos hidroclimáticos extremos (Marengo e Espinoza, 2016 e referências 16 

citadas). Durante as últimas quatro décadas, vários estudos mostram um aumento da 17 

atividade convectiva e o aumento da precipitação e descarga fluvial no norte da Amazônia e 18 

a diminuição destas variáveis hidroclimáticas no sul da Amazônia (Paca et al., 2020 e 19 

referências citadas). 20 

A nossa interpretação atual do ciclo da água e suas tendências na Amazônia ainda é 21 

limitada pela falta de dados históricos completos e homogêneos de longo prazo sobre o 22 

clima e dados de rios em diferentes sub-bacias. Em escalas temporais interanuais, ENSO e 23 

TNA têm desempenhado um papel importante na variabilidade da temperatura e da 24 

precipitação. Em larga escala, as teleconexões com anomalias de SSTs do Pacífico e 25 

Tropicais e Subtropicais do Atlântico, representadas pela AMO, DOP e outras, têm 26 

mostrado impactos nas anomalias de pluviosidade. Estas influências oceânicas foram 27 

confirmadas por estudos dendroclimáticos ou de isótopos estáveis que proporcionaram uma 28 

reconstrução das características climáticas e hidrológicas da bacia. O papel da vegetação e 29 
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do uso do solo na região na variabilidade hidrológica e de temperatura foi demonstrado por 1 

estudos de observação e modelagem.  2 

Como demonstrado por projeções de modelos, o desflorestamento em larga escala e as 3 

perspectivas de alterações climáticas globais podem intensificar o risco de uma Amazônia 4 

mais seca e quente. As mudanças na distribuição sazonal, magnitude e duração da 5 

precipitação podem ter impactos significativos na hidrologia amazônica e noutros setores, 6 

uma vez que as reduções de precipitação ocorrerão predominantemente em épocas secas e 7 

de transição. Embora a alteração do uso do solo seja a ameaça mais visível ao ecossistema 8 

amazônico, as alterações climáticas estão surgindo como a ameaça mais perigosa para o 9 

futuro da região.  10 

Um resumo das mudanças observadas e projetadas na Amazônia é apresentado em resumo 11 

gráfico, na medida em que as tendências observadas podem ser diferentes na Amazônia 12 

ocidental e oriental, e as mudanças projetadas sugerem um clima mais seco e quente na 13 

Amazônia oriental, enquanto na Amazônia ocidental, juntamente com as condições 14 

quentes, espera-se que a precipitação aumente na forma de eventos mais intensos nessa 15 

secção da Amazônia. O nível de confiança é determinado pelo nível de convergência entre 16 

os sinais de mudança dos modelos CMIP5 (Kirtman et al., 2013). 17 

6. RECOMMENDATIONS 18 

Our knowledge on temperature and rainfall trends is limited by the lack of complete, 19 

homogeneous and long-term climate records to identify changes in extremes, such as 20 

droughts and floods due to increase of the interannual climate variability. Furthermore, the 21 

most important changes in the hydroclimate system are happening in the transition between 22 

the dry and the rainy seasons, with a warmer, longer and dryer dry season, which has 23 

important ecological and hydrological consequences. Future studies should focus on these 24 

particular transition season. This limitation leads to considerable uncertainty in determining 25 

the recent intensification of the hydrological cycle in the Amazon, how it compare to other 26 

intensifications of hydrological cycle may have occurred in the past. There is an urgent 27 

need to rescue data and integrate among Amazon countries, with free access for the 28 

scientific community. High-resolution climatic and hydrological gridded data set for the 29 
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Amazon should be generated by means of a cooperation between state and national 1 

meteorological services, international climate agencies and universities, as well as private 2 

data sets. 3 

When consider policy and practical implications of our assessment, it is important to note 4 

that despite of the fact that CMIP5 and CMIP6 models reasonably well simulated some 5 

aspects of the observed present-day climate over the Amazon, key processes, such as 6 

evapotranspiration, clouds and precipitation, vegetation and climate feedbacks are highly 7 

uncertain and poorly represented in the current generation of GCMs. Because the climate 8 

projection does not represent well the complex synergetic and antagonistic effects between 9 

climate and land-use change, the model projections would likely have considerable 10 

uncertainty, particularly for rainfall projections. With increased field experiments and high-11 

resolution models, we will be able to enhance the understanding and modeling of complex 12 

interactions, and where improvements should be made. The increase in extreme droughts 13 

may cause extremely low water levels and an elevated tree mortality due to fires, which are 14 

more pronounced at the edges between vegetated and non-vegetated areas, due to relation 15 

between land-use change and fire.  16 

Last but not least, there is a strong need for better education of local people as well as 17 

policy and decision makers about climate, hydrology and atmospheric sciences, especially 18 

the impacts of land use and climate change on their livelihood. Traditional and cultural 19 

knowledge are also considered as invaluable sources of climate-proxy information. In sum, 20 

we have to improve ground monitoring, data accessibility and quality, better research 21 

infrastructure, and climate model development. Furthermore, model development and 22 

calibration at key research centers and universities working with climate modeling region 23 

can promote collaboration among scientist working in the region. These efforts may need 24 

support from national and international funding agencies.  25 

All these pressures from climate changes and land use push Amazonian forest closer to its 26 

projected “bio-climatic tipping point” than any other tropical forests, especially for the 27 

eastern and southern Amazon basin, despite of large uncertainty in precisely predicting 28 

thresholds for the tipping points (see Chapter 24). 29 
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8. GLOSSÁRIO PRINCIPAL 1 

Rios aéreos: No contexto deste capítulo, rios aéreos ou rios voadores são correntes de ar a 2 

leste dos Andes que trazem vapor de água do Atlântico tropical e da Amazônia para o sul 3 

até o sul do Brasil e norte da Argentina. 4 

Mudanças climáticas: Alterações duradouras ao clima de uma região.  5 

Desmatamento: Perda florestal, conversão de florestas em não-florestas. 6 

Seca Meteorológica: Uma ausência de chuva por longos períodos. 7 

Aquecimento global: Um aumento gradual da temperatura geral da atmosfera da terra, 8 

geralmente atribuído ao efeito estufa causado pelo aumento de níveis de gases de efeito 9 

estufa, principalmente gás carbônico.  10 

Reciclagem de umidade: Um processos no qual a água evapora da superfície terrestre, 11 

especialmente de uma floresta, lago, rio e pantanal, a cai novamente como chuva sob a 12 

mesma área. 13 

 14 

  15 
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9. QUADROS 1 

 2 

QUADRO 22.1. Aquecimento na região Amazônica  3 

O Aquecimento da Bacia Amazônica é um fato, mas a magnitude da tendência de 4 

aquecimento varia com o conjunto de dados usado e a extensão dos registros de 5 

temperatura. As diversas comparações entre tendências de temperatura de diferentes 6 

conjuntos de dados demonstram diferenças entre conjuntos de dados, mas no geral, todos os 7 

conjuntos mostram um aquecimento generalizado nas últimas décadas na Bacia 8 

Amazônica, com maiores taxas de aquecimento durante as estações secas 9 

(aproximadamente de junho a setembro). (ver Quadro de Fig. 20.1) 10 

 11 

QUADRO DE FIGURA 22.1 12 

As taxas de aquecimento também variam com o período considerado. Portanto, os 13 

primeiros estudos em 1998 quantificaram um aquecimento de + 0,56ºC / século durante 14 

1913-1995 na Amazônia brasileira usando dados de estação, enquanto estudos mais 15 

recentes usando outros conjuntos de dados (dados de estação, dados em grade, reanálise e 16 

estimativas de sensoriamento remoto) evidenciaram um aumento do aquecimento no Sul da 17 

Amazônia durante a estação seca, a uma taxa de +0,49ºC / década entre 1979-2012. Um 18 

padrão espacial contrastado entre o Leste e o Oeste da Amazônia também é observado, com 19 

o Leste da Amazônia (e especialmente a região Sudeste) fornecendo uma taxa de 20 

aquecimento quase duas vezes maior do que o Oeste da Amazônia. Isso pode ser atribuído 21 

aos efeitos da mudança da cobertura da terra e às interações com o fogo e a seca. 22 

As tendências de aquecimento para o período recente de 1980-2019 são mais altas do que 23 

as tendências referentes ao período entre 1950-2019. A tendência de aquecimento é melhor 24 

evidenciada a partir de 1980, e é intensificada a partir de 2000, onde ocorreram três secas 25 

excepcionais em 2005, 2010 e 2015/16. Todos os conjuntos de dados de temperatura 26 
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mostram que as duas últimas décadas foram as mais quentes, com El Niño de 2015/16 1 

como o ano mais quente, seguido pelo El Niño de 1997/98. O ano de 2016 pode ter atingido 2 

o maior valor da anomalia no século passado, até + 1ºC anualmente, com meses 3 

particulares ultrapassando +1,5 ºC. Outros índices de temperatura também corroboram a 4 

tendência de aquecimento na Amazônia, com aumento no número de noites quentes e 5 

diminuição no número de noites frias, principalmente na última década. Uma das 6 

tendências mais fortes em dias quentes foi observada na Amazônia em todas as estações, 7 

mas especialmente durante a estação seca do inverno. 8 

À luz da discussão acima, o aquecimento futuro da Amazônia em 4°C ou mais pode induzir 9 

mudanças no ciclo hidrológico e no funcionamento da floresta. Avaliando as consequências 10 

de tais mudanças climáticas substanciais, vários efeitos negativos na Amazônia podem ser 11 

antecipados, incluindo mudanças hidrológicas de curto prazo semelhantes aos eventos 12 

associados às secas extremas de 2005, 2010 e 2016, e modificações em escalas de tempo 13 

mais longas de características de larga escala, como como distribuição diferente do bioma. 14 

Quadro de Figura 22.1 Série temporal de anomalias de temperatura do ar sobre as 15 

florestas amazônicas (classe de cobertura do solo de floresta perene de folha larga) de 1980 16 

a 2018 usando a última versão do conjunto de dados CRUTS (v4.04). As séries temporais 17 

foram extraídas em níveis anuais (preto) e semestrais (primeiro semestre do ano, 18 

DJFMAM, em azul, e segundo semestre, JJASON, em vermelho). As linhas tracejadas 19 

indicam a tendência linear, incluindo também o valor da tendência em ºC por década. 20 
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