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Resumo  
A precipitação é a principal fonte de água para os ecossistemas continentais, consequentemente, a 
produtividade primaria é vulnerável as alterações dessa variável. Frente a isso, pretende-se contribuir 
para a compreensão da variabilidade da precipitação sobre a América do Sul apresentando um 
zoneamento das anomalias mensais e discussões sobre o tema. Para tanto se utilizou dados mensais 
da precipitação observados em 890 estações meteorológicas entre janeiro de 1979 a dezembro de 
2008, dessas amostras foram subtraídas as médias mensais originando as anomalias. O zoneamento 
das séries anômalas foi realizado por meio da Análise das Componentes Principais no modo de 
agrupamento espacial de séries temporais, o que possibilitou a identificação de oito zonas que 
apresentam comportamento anômalo semelhante.Entre as quais, três zonas possuem variabilidade 
temporal fortemente influenciada pelo fenômeno El Niño–Oscilação Sul (ENSO), visto que a 
periodicidade de recorrência das anomalias é de 60 meses e concomitante a formação do El Niño e 
La Niña, essas zonas abrangem o nordeste brasileiro, a área central da floresta Amazônica e a região 
Sul do Brasil. Nas demais zonas, a variabilidade temporal da precipitação é controlada parcialmente 
pelo fenômeno ENSO e por fatores locais ou de mesoescala como, por exemplo, a zona que 
representa o altiplano boliviano e a zona que abrange parte do centro oeste e sudeste do Brasil. Para 
finalizar, destaca-se a importância das pesquisas de macro escala para melhorar a gestão ambiental 
das grandes bacias hidrográficas da América do Sul.  
Palavras chave: clima, componentes principais e zoneamento. 

 
 

Abstract 

 XV Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada: Uso e Ocupação da Terra e as Mudanças das 
Paisagens. Vitória (ES), 8 a 12 de julho de 2013. Departamento de Geografia. CCHN. UFES. 

The precipitation is the main source of water for continental ecosystems, therefore, the primary 
productivity is vulnerable to changes in this variable. Thereupon, we intend contribute for 
understanding of rainfall variability over South America presenting a zoning the anomalous rainfall and 
discussions. For that we used monthly data the precipitation observed at 890 meteorological stations 
between january 1979 and december 2008, of these samples were subtracted from the monthly 
means making the anomalies. The zoning of anomalous series was executed by Principal Component 
Analysis (Mode S) spatial clustering mode the time series, which allowed the identification of eight 
zones that possessing  variability similar, being that, three zones have temporal variability strongly 
influenced by El Niño–Southern Oscillation phenomenon (ENSO), since the frequency of recurrence of 
the anomalies is 60 months and the concomitant formation with the El Niño and La Niña, these three 
zones are located about the Brazilian northeast, the central area of the forest Amazon and the 
southern region Brazil. In other zones, the temporal variability of precipitation is partly controlled by 
ENSO and by local factors or mesoscale, such as the zone that represents the Bolivian highlands and 
the zone it covers part of the midwest and southeastern Brazil. Finally, we emphasize the importance 
of macro-scale research to improve the environmental management of large river basins of South 
America. 
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1. Introdução 

 
A produção de alimentos é vulnerável a variabilidade climática, principalmente as 

alterações interanuais da recarga hídrica sobre os cSontinentes. Mas um 
planejamento ambiental eficiente pode minimizar os impactos ambientais da 
variabilidade climática, sendo assim, a compreensão dos sistemas ambientais torna-
se fundamental para a gestão integrada que vise o desenvolvimento 
sustentável(Santos, 2004).  

Ao longo do século passado as diversas paisagens da América do Sul foram se 
especializando na produção de grãos como, por exemplo, o cultivo de trigo na região 
extratropical ede milho na região tropical, explorando as aptidões de cada sistema 
ambiental. Mas a vulnerabilidade frente à variabilidade da precipitação permanece 
ao longo do tempo, constituindo um dos principais fatores que impactam a produção 
de alimento (Cunha, 1999 e Bergamaschi, et al. 2004).   

  Nesse sentido, pretende-se apresentar um zoneamento das anomalias da 
precipitação sobre a América do Sul a fim de criar subsídios para a compreensão da 
variabilidade temporal da recarga hídrica sobre o continente. Bem como, discutir 
alguns aspectos da variabilidade temporal da precipitação que podem afetar o uso 
da terra e auxiliar os planejadores ambientais na tarefa da gestão dos recursos 
naturais.  

Se tratando da precipitação sobre a América do Sul, os altos índices 
pluviométricos concentram-se na região tropical, exceto sobre o nordeste brasileiro e 
o altiplano boliviano, além disso, no inverno austral há uma diminuição da 
precipitação na vasta área interiorana do continente (Strahler e Strahler, 1996). Essa 
redução sazonal da precipitação origina-se das alterações dos ventos em baixos 
níveis que transportam umidade do Oceano Atlântico para o interior do continente, 
para exemplificar, no verão o maior aquecimento do continente em relação aos 
oceanos favorecea formação dos ventos monçonicosque transportar a umidade 
evaporada em latitudes equatoriais até a região subtropical, mas no inverno o 
resfriamento continental inibe o transporte de umidade para interior originando um 
período de três meses com poucas chuvas (Zhou e  Lau, 1998). 

Na região extratropical a precipitação anual é em torno de mil milímetros e bem 
distribuída ao longo do ano, isso ocorre pela alternância temporal do sistema 
monçônico e dos sistemas frontais. No entanto a combinação da continentalidade 
com os impactos da barreira orográfica da Cordilheira dos Andes origina um dos 
climas mais secos da América do Sul, o clima subtropical seco, que abrange áreas 
da Argentina e do Chile (Strahler e Strahler, 1996).  

Mas frequentemente ocorrem perturbações dos sistemas atmosféricos 
originando anomalias negativas e positivas da precipitação. Na América do Sul, 
essas perturbações são causadas principalmente pelo fenômeno ENSO que pode 
originar intensa seca na Amazônia e chuvas acima da média com a ocorrência do El 
Niño e vice versa com a La Niña com frequência temporal entre 1,5 a 7 anos 
(Oliveira, 1999).  

 XV Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada: Uso e Ocupação da Terra e as Mudanças das 
Paisagens. Vitória (ES), 8 a 12 de julho de 2013. Departamento de Geografia. CCHN. UFES. 

Na sequência do trabalho são apresentados os bancos de dados utilizados e a 
técnica estatística utilizada para o zoneamento das anomalias da precipitação, bem 
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como, é mostrado a distribuição espaço-temporal das médias climáticas da 
precipitação sobre a América dos Sul e zoneamento das anomalias.  

 
 
2. Metodologia  

 
Utilizou-se dados mensais da precipitação de trinta anos, entre janeiro de 1979 à 

dezembro de 2008, observados em 890 estações meteorológicas (Figura 1A) 
mantidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Brasil), pela Agência Nacional das 
Águas (Brasil), pelo Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrografia (Bolívia), pelo 
Serviço Nacional de Meteorologia (Argentina), Departamento de Serviços 
Meteorológicos (Paraguai) e pelo Departamento Nacional de Meteorologia (Uruguai). 
A fim de complementar as séries observadas foram integrados bancos de dados 
estimados por modelagem numérica (Reanálise), por tratamento estatístico de 
imagens de satélites (ClimatePrediction Center - MergedAnalysisofPrecipitation - 
CMAP) e pela compilação e interpolação de dados observados (Universidade de 
Delaware). Maiores informações sobre os bancos de dados estimados podem ser 
encontrados em: Kistler. (2001), Huffmanet al. (1997) e Matsuura e Willmott (2009). 

Segundo Compagnucci e Richman (2007) a técnica estatística deAnálise das 
Componentes Principaisé eficiente para zoneamento de séries temporais que 
possuem variabilidade temporal semelhante, porém a heterogeneidade espacial das 
observações é uma limitação. Por isso se construiu uma grade equiespaçada 
(Figura 1B) contendo os dados observados, onde cada ponto da grade está centrado 
em uma área de 12321 quilômetros quadrados (~2o de latitude e longitude) e contém 
uma série temporal de trinta anos obtida pela média das observações realizadas 
dentro do espaço que o ponto representa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Distribuição espacial das estações meteorológicas brasileiras, bolivianas, argentinas, 
paraguaias e uruguaias (A) e grade equiespaçada (B).  
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Para maximizar as alterações na distribuição espaço-temporal da precipitação 
causadas por fenômenos que não são sazonais, as médias climáticas foram 
subtraídas das amostras, originado as séries anômalas. Essas, por sua vez, foram 
zoneadas por meio da Análise das Componentes Principais no modo de 
agrupamento espacial de séries temporais (Modo S), sendo que a operacionalização 
baseia-se nas seguintes ações: mensurar o índice de correlação entre as séries 
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anômalas, estimar as Componentes Principais (CP) por regressão linear e mensurar 
o índice de correlação entre as CP e as séries anômalas (Richman, 1986 e 
Compagnucci e Richman, 2007).  

As zonas foram definidas quando R≥|0,4| e para cada zona foi selecionada uma 
série temporal das anomalias da precipitação que representa avariabilidade temporal 
da respectiva área e para finalizar, essas séries temporais foram submetidas à 
Análise Espectral a fim de identificar os ciclos repetitivos (Duhamel  eVetterli, 1990).  

 
 
3. Resultados  

 
Constata-se que a região tropical é a que recebe os maiores volumes 

acumulados de precipitação e que possui um ciclo sazonal bem marcado 
concentrando as intensas chuvas no verão do respectivo hemisfério, nessa região 
também há duas áreas áridas, uma sobre o nordeste brasileiro e outra sobre o 
altiplano boliviano.Na região extratropical, as chuvas mensais são de 
aproximadamente 100 milímetros e apresentam uma boa distribuição temporal 
(Figura 2 A). 

 
No entanto a discussão central desse trabalho baseia-se na análise dos valores 

acima ou abaixo da média mensal (anomalias), visto que essas séries podem 
representar com maior fidedignidade os períodos em que os sistemas ambientais 
passam por grande estresse pela falta ou excesso de chuvas. 
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Figura 2: Médias mensais da precipitação (A) e zonas em que as séries temporais anômalas 
possuem variabilidade semelhante (B). 
 

Comparando as series anômalas por meio da Análise das Componentes 
Principais se identificou oito zonas em que a variabilidade temporal da precipitação é 
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semelhante (Figura 2B). E para representar a variabilidade temporal de cada zona 
foi selecionada uma série com valores anômalos no núcleo da área zoneada (Figura 
3). 

As Zonas 1 e 2 apresentam as anomalias com maior magnitude no verão, porém 
alterações na circulação atmosférica global podem afetar o regime hídrico de até 
dois anos como, por exemplo, a seca no período entre 1982 e 1983. Nessas 
situações, as anomalias de maior magnitude são decorrentes dos impactos do 
fenômeno ENSO, o qual altera os volumes precipitado em um ano hidrológico. No 
caso do El Niño, é observado seca nas zonas 1  e 2 e no caso da La Niña 
predomina a ocorrência de chuvas acima da média mensal. Corroborando com essa 
ideia, constata-se na análise espectral que a maior potência espectral ocorre na 
frequência de 60 meses, período semelhante da recorrência do fenômeno 
ENSO,porém a zona 1 é mais afetada por esse fenômeno. 

O fenômeno ENSO nem sempre altera o volume precipitado em um ano 
hidrológico, pois também pode adiantar ou retardar o período de chuvas sem causar 
grandes alterações nos volumes precipitados anualmente, exemplo disso, é o 
adiantamento das precipitações do verão de 1989/1990 na zona 3 pela ocorrência 
da La Niña. Consequentemente, as perturbações geram ciclos anômalos de alta 
frequência (aproximadamente 6 meses) e evidencias de que não há predomínio de 
algum ciclo temporal.   

A zona 4 abrange uma das áreas da América do Sul que possui maior densidade 
demográfica, o sudeste brasileiro, onde a variabilidade da precipitação pode ser em 
função do adiantamento/retardamento da estação chuvosa ou pela alteração do 
volume precipitado na estação chuvosa, sendo que a ocorrência do EL Niño pode 
atrasar o inicio das chuvas ou causar secas e a La Niña vice versa. Essa diversidade 
dos impactos do fenômeno ENSO e a interdependência da precipitação com fatores 
ambientais locais geram ciclos de baixa frequência, conforme identificado pela 
análise espectral. 

A zona 5 apresenta a melhor distribuição temporal da precipitação, com 
anomalias de inferiores 60 por cento das médias mensais e com fraca influência do 
fenômeno ENSO, tornado essa área menos vulnerável a grandes estresse hídrico 
em um ano hidrológico. Por apresentar uma estação seca (inverno) as maiores 
anomalias concentram-se no verão, porém não há longos períodos com anomalias 
positivas ou negativas. Adicionalmente, na análise espectral constata-se que as 
maiores potências espectrais ocorrem na frequência entre 5 meses e 3 meses, o 
indica que são fatores ambientais locais ou regionais que predominam no controle  
das anomalias da precipitação.  

As zonas 6 e 7 abrangem a porção sul da área analisada, distinguindo o planalto 
(zona 6) dos campos sulinos (zona 7). Sobre o planalto a variabilidade temporal da 
precipitação é bem maior do que nas pradarias, pois o ciclo hidrológico pode ser 
afetado por até dois anos por causa dos fortes impactosdo fenômeno ENSO. 
Corroborando com a ideia de que o fenômeno ENSO, na análise espectral da série 
temporal da zona 6pode se observar que a máxima potênciaespectral ocorre na 
frequência de 60 meses. 

Em contra partida, a zona 7 é afetada apenas por fenômenos ENSO intensos, os 
quais são capazes de alterar o regime hídrico drasticamente porém com menor 
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frequência temporal, exemplos disso,são a enchente no verão de 1998 causada pelo 
El Niño e a seca de 1999 originada pela La Niña. 

A zona 8 abrange o altiplano boliviano, uma das regiões mais secas da América 
do Sul, consequentemente, as anomalias possuem as menores magnitudes, mas 
pode significar uma mudança drástica no regime hidrológico da região. Nessa área, 
a variabilidade temporal das anomalias é controlada predominantemente por 
mecanismos locais, além disso, o fenômeno ENSO possui pouca eficiência de 
alterar o regime hídrico de um ano, mas pode causar alterações em uma estação 
sazonal ou antecipar/retrasar a estação chuvosa.  

Visto isso, destaca-se que o fenômeno ENSO é o principal perturbador dos 
sistemas atmosféricos que origina as anomalias negativas e positivas da 
precipitação sobre a América do Sul, sendo que zona 1 (nordeste brasileiro), zona 2 
(floresta amazônica) e a zona 6 (região sul do Brasil) são as áreas mais afetadas 
pelos impactos. No entanto, as anomalias negativas na precipitação sobre o 
nordeste brasileiro pode gerar grande estresse nos sistemas ambientais, visto que 
essa região recebe naturalmente pouca recarga hídrica pelas chuvas.  

Na Amazônia, as secas prolongadas podem prejudicar na navegabilidade dos 
rios e comprometer os ecossistemas que são adaptados a constantes alagamentos, 
bem como, os empreendimentos agropastoris nas bordas desse ecossistema podem 
tornar-se insustentáveis pela combinação da subtração da floresta, solos 
empobrecidos de nutrientes e alta variabilidade temporal da precipitação. Em contra 
partida, a zona 5 apresenta menor variabilidade temporal da precipitação, 
favorecendo a gestão ambiental de empreendimentos que possam utilizar os 
recursos hídricos de forma sustentável. No entanto, essa área já esta sendo 
explorada demasiadamente resultando na subtração do cerrado.   
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Zona 1    Anomalia (mm)            Potênciaespectral (y) período em meses(x) 

Zona 2    Anomalia (mm)  Potênciaespectral (y) período em meses(x)  

Zona 3    Anomalia (mm)            Potênciaespectral (y) período em meses(x)  

Zona 4    Anomalia (mm)  Potênciaespectral (y) período em meses(x)  

Zona 5    Anomalia (mm)           Potência  espectral (y) período em meses(x)  

Zona 6    Anomalia (mm)            Potência espectral (y) período em meses(x)  

Zona 7    Anomalia (mm)  Potência espectral (y) período em meses(x)  

Zona 8    Anomalia (mm)             Potência espectral (y) período em meses(x)   

 XV Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada: Uso e Ocupação da Terra e as Mudanças das 
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   Figura 3: Anomalias mensais das oito zonas e a análise espectral da respectiva série temporal.    
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4. Considerações Finais 

 
O zoneamento das sériesanômalas da precipitação pode contribuir para a 

compreensão da variabilidade climática da América do Sul e assim auxiliar no 
planejamento ambiental integrado que vise a sustentabilidade da atividades 
antrópicasque exploram os recursos naturais a fim de suprir as necessidades 
sociais.   

Se tratando da distribuição da precipitação sobre a América do Sul, existem três 
zonas em que o fenômeno ENSOpredomina no controle das anomalais negativas e 
positivas, q ue são: o nordeste brasileiro, a área central da floresta Amazônica e a 
região sul do Brasil. Nas demais zonas, as anomalais negativas e positivas são 
controladas parcialmente pelo fenômeno ENSO e por fatores locais e de 
mesoescala.  

Para finalizar, destaca-se a importância das pesquisas sobre a variabilidade 
espacial e temporal da precipitação em escala continental, tendo em vista a 
necessidade de uma gestão ambiental integrada que preserve os diversos 
ecossitemas contidos nas grande bacias hidrograficas da América do Sul. 
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