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RESUMO: Este artigo realiza um zoneamento das áreas atingidas com maior frequência por 
eventos extremos de precipitação e de temperatura e analisa as séries temporais selecionadas no 
núcleo destas zonas com maior frequência de eventos extremos para identificar os fatores 
responsáveis por eles e os seus ciclos temporais. Foram usados dados dos totais mensais da 
precipitação (1900 - 2008) e médias mensais da temperatura (1946 – 2008) compilados e 
disponibilizados pela Universidade de Delaware. Primeiramente, estes dados foram comparados 
com registros de estações meteorológicas ao longo da área de estudo pelo teste de Kolmogorov-
Smirnov. Após, calculou-se as anomalias e utilizou-se a técnica da distribuição de frequência em 
quartis para identificação dos eventos extremos. Identificadas as zonas mais intensas, 
espacializou-se estes eventos extremos em um mapa de frequência. Após, foi selecionada uma 
série temporal no núcleo de cada zona para ser comparada a episódios de El Niño e La Niña. 
Concluiu-se que A zona mais atingida por eventos extremos de precipitação, tanto nos meses 
muito secos quanto úmidos, localiza-se na foz do rio da Prata. Já os eventos extremos de 
temperatura localizam-se próximos ao trópico de capricórnio, sendo que os meses muito frios 
(quentes) situam-se no leste (centro) do continente sul-americano. Comparando as séries 
temporais com a ocorrência do ENSO constatou-se que 50% dos casos dos eventos extremos 
estão relacionados com o El Niño ou La Niña. 
                                   
PALAVRAS CHAVE: Vulnerabilidade, variabilidade, eventos, extremos, zoneamento. 

ABSTRACT:  This paper performs a zoning of more often affected area by extreme precipitation 
and temperature events and analyzes time series inside the core areas with higher frequency of 
extreme events to identify the factors that causes them and the return time of these events. We 
used data from the monthly total precipitation (1900 - 2008) and monthly mean temperature (1946 
- 2008) compiled and made available by the University of Delaware. First, these data were 
compared with records from weather stations throughout the study area using the Kolmogorov-
Smirnov test. After we have calculated the anomalies and used the technique of frequency 
distribution in quartiles for the identification of extremes events. Identified the most intense areas, 
we spatialized these extreme events in a frequency map. After, we selected a time series in the 
nucleus of each zone to be compared to El Niño and La Niña episodes. It was concluded that the 
most affected area by extreme precipitation events, both very dry as humid months, is located at 
the river mouth of Prata River. Nevertheless, extreme temperature events are located near the 
Tropic of Capricorn, and the very cold months (hot) are located in the east (center) of the South 
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American continent. Comparing time series with the occurrence of ENSO was discovered that 50% 
of cases of extreme events are related to El Niño or La Niña episodes. 
  
KEY WORDS: Vulnerability, Variability, extreme, events, zoning. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O balanço térmico e hídrico das esferas (atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera) é de 

interesse para as pessoas porque influencia diretamente na produtividade de alimentos. Além 

disso, somos vulneráveis às condições extremas que podem transformar o ambiente que 

dependemos, afetando na produção de alimentos, residência, lazer, etc. 

Neste contexto, a compreensão da variabilidade climática é fundamental para reduzir as 

vulnerabilidades ambientais, pois ela é determinante na produtividade primária e secundária dos 

ecossistemas (Obermaier,2011). Por isso, alterações na temperatura e precipitação influenciam 

na quantidade e qualidade de diferentes tipos de fontes de energia renováveis como, por exemplo, 

os alimentos humanos e o etanol. 

As vulnerabilidades de um local correspondem à propensão desta área a um determinado 

evento extremo que possa causar impactos ambientais como, por exemplo, um período de calor 

intenso ou precipitações excessivas, as quais, podem causar grande estresse nos ecossistemas 

ou transformá-los radicalmente. Este evento geralmente ocorre em determinadas estações e são 

forçados por fatores de meso escala ou escala global (Obermaier, 2011).  

Períodos com secas prolongadas ou inundações, bem como a ocorrência de temperaturas 

muito baixas ou muito altas, são denominados eventos extremos porque apresentam magnitudes 

que ultrapassam a capacidade de resiliência do ecossistema, causando assim impactos 

ambientais. Em alguns casos, é possível mitigar estes impactos por meio de um planejamento 

ambiental eficiente (Marengo, 2010).  

Neste contexto, as investigações sobre a variabilidade climática podem ser uma 

ferramenta valiosa para minimizar as vulnerabilidades frente aos eventos extremos, que levam a 

impactos notavelmente destrutivos como enchentes, furacões, secas e deslizamentos de massa 

(Marengo, 2010). 

  O atual grau de intervenção humana na natureza nos torna cada vez mais vulneráveis as 

situações extremas devido à diminuição da resiliência ambiental. Isso leva à necessidade de um 

desenvolvimento planejado que vise à sustentabilidade. Logo, o conhecimento da natureza torna-

se fundamental para a seleção de determinadas aptidões e restrições de usos que possam levar a 

sustentabilidade.  

Nesse artigo é realizado um zoneamento da região sudeste da América do Sul que 

manifesta as maiores frequências de eventos extremos de temperatura (1946 – 2008) e 

precipitação (1908 – 2008) usando uma técnica estatística simples, mas eficiente, que é a 
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distribuição de frequências em quartis (Assis, 1996). Além disso, foram identificados os ciclos 

temporais nas séries selecionadas nos núcleos das zonas que apresentam maior frequência de 

eventos extremos. Estes ciclos temporais foram comparados a episódios de El Niño e La Niña a 

fim de se compreender a influência destes fenômenos em episódios de eventos extremos.  

 

2. METODOLOGIA 

Primeiramente, optou-se por utilizar médias mensais de temperatura e precipitação 

provenientes da compilação de observações disponibilizada pela Universidade de Delaware, 

conforme descrito por Matsuura e Willmott (2009). Contudo, para garantir a confiabilidade destes 

dados, eles foram submetidos a uma comparação com um período de 40 anos (1961-2000) de 

amostras registradas em 11 estações meteorológicas espalhadas pela área de estudo, sendo 

estas: Porto Alegre (30º01’S, 51º13’W), Santa Maria (29º41’S, 53º48’W), Bagé (31º19’S, 

54º06’W), Uruguaiana (29º45’S, 57º05’W), Cruz Alta (28º38’S, 53º36’W), Encruzilhada do Sul 

(30º32’S, 52º31’W), Passo Fundo (28º15’S, 52º24’W), Chapecó (27º05’S, 22º37’W), Lages 

(27º48’S, 50º19’W), Curitiba (25º25’S, 49º16’W), Maringá (23º25’S, 51º56’W). O procedimento 

estatístico aplicado foi o teste de Kolmogorov-Smirnov, utilizado quando se deseja verificar se 

duas amostras são provenientes da mesma população, levando em consideração a magnitude de 

cada evento, agrupando-as por semelhança e aceitando um nível de significância de 95% (Assis, 

1966). Ou seja, se as amostras possuíssem 95% de semelhança (o que de fato ocorreu) o modelo 

da Universidade de Delaware seria aceito como base de dados.  

 Os dados compilados (U. Delaware) de temperatura e precipitação possuem intervalos de 

tempo diferentes.  O banco de dados de temperatura contém registros temporais entre 1945 e 

2008, já o de precipitação possui registros entre 1900 e 2008. E a resolução espacial da grade 

que contém dados da temperatura é de 1,9º x 1,9º e da precipitação é de 0,5º x 0,5º (Matsuura e 

Willmott, 2009). O recorte espacial usado nesse trabalho contém limites nas seguintes 

coordenadas: 40ºS a 15ºS e 60ºW a 37ºW.  

Após a seleção do banco de dados, as médias mensais foram subtraídas das amostras, 

gerando um banco de dados de anomalias, a fim de retirar o ciclo sazonal da análise e maximizar 

a variabilidade em escala temporal diferente da sazonal. A anomalia é obtida pela seguinte 

equação: 

 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎 = 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙           Eq. 1 

Todas as séries anômalas (de cada ponto da grade) foram submetidas à distribuição de 

frequência pelo método dos quartis: medida que divide o conjunto de dados em quatro intervalos 

iguais, representando assim ¼ da amostra. Sendo que o primeiro e o quarto quartil selecionam 

amostras que possuem magnitudes muito menores ou maiores do que a média, respectivamente 

(Assis, 1966). Portanto, as amostras selecionadas pelo primeiro e o quarto quartil podem ser 

consideradas eventos extremos. Por exemplo, o primeiro quartil seleciona todos os registros de 

meses muito frios ou muito secos e o quarto quartil seleciona os meses com elevadas 

temperaturas ou muito chuvosos. Adicionalmente, o segundo e o terceiro quartil não foram 

utilizados, pois representavam pequenas variações entorno da média. 
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A seguir, espacializou-se estas anomalias ao longo da área de estudo por meio dos mapas 

de frequência. Esta distribuição é mostrada nos mapas (Figura 1), representando a ocorrência de 

meses com temperatura muito baixa ou elevada ou os episódios de secas ou tempestades 

severas. As zonas foram criadas a partir da identificação dos núcleos, sendo estes os locais que 

apresentam maior frequência de eventos extremos, positivos e negativos, de temperatura e 

precipitação.  

No núcleo de cada zona, selecionou-se uma série temporal, a qual foi analisada por meio 

da transformada rápida de Fourier (fast Fourier transform (fft) – em inglês) para identificar as 

frequências espectrais que são predominantes na variação temporal das séries (Duhamel e 

Vetterli, 1990). Esta transformada seleciona dois pontos de mesmo valor em um gráfico e mede o 

intervalo entre os dois episódios.  Após a geração das séries temporais, elas foram relacionadas 

com os ciclos temporais com o fenômeno El Niño – Oscilação Sul (Grimm, 2009) a fim de 

comparar os eventos extremos com as ocorrências da teleconexão.  

 

3. RESULTADOS 

 

Analisando os mapas (Figura 1), observam-se as frequências de eventos extremos, 

selecionados pela técnica dos quartis. Constata-se na porção leste do continente, sobre o trópico 

de capricórnio, um núcleo com máxima frequência de meses muito frios (Figura 1A), já na porção 

oeste da área estudada, nas proximidades do trópico de capricórnio (Figura 1B) visualiza-se altas 

frequências de meses muito quentes, havendo um núcleo de máxima frequência ao norte da 

trópico. Analisando a frequência de meses muito secos ou úmidos (Figura 1C e 1D), constata-se 

que a região subtropical é a que registra os maiores números de meses muito secos ou úmidos, 

abrangendo uma área do sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e leste da Argentina, mas é na foz do 

Rio da Prata que se constata a máxima frequência.  
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Figura 1: Frequência de meses muito frios (A), quentes (B), secos (C) e úmidos (D). 

 

 

Meses muito frios 

 

Na região litorânea dos estados do Paraná e São Paulo, ocorreram mais de 120 eventos 

extremos de anomalia negativa da temperatura no período 1946–2008. Acredita-se que tais 

eventos estejam relacionados a frequência e a intensidade dos sistemas frontais que deslocam-se 

até latitudes próximas do trópico de capricórnio (Nunes, 2009), visto que esses sistemas estão 

associados as massas de ar frio provenientes das altas latitudes do hemisfério sul.  

No ponto que apresentou maior frequência de eventos extremos foi selecionada uma série 

temporal da anomalia da temperatura (Figura 2). Analisando a série temporal com a transformada 

rápida de Fourier identificou-se um ciclo temporal de aproximadamente 4 anos e outros com 

variações temporais menores. Além disso, é possível visualizar na Figura 2 que em cada década 

há em média 3 eventos extremos com temperaturas anômalas inferiores a -1,5ºC e raramente as 
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anomalias são menores do que -2º C e que no período de 1940 – 1975 observa-se um número 

menor de eventos extremos, quando comparados ao período 1975 – 2008.  

 

Meses muito quentes 

 

Na região do Chaco, uma área no centro da América do Sul em latitudes próximas do 

trópico de capricórnio, ocorreram mais de 100 meses muito quentes no período 1946 – 2008. 

Suponha-se que tais eventos estejam relacionados a circulação atmosférica de baixos níveis do 

continente sul-americano, porque a circulação de monções transporta o ar superaquecido sobre o 

continente para a região subtropical, assim quando essa circulação é mais frequente ou mais 

intensa presencia-se anomalias positivas da temperatura em latitudes médias.  

Selecionou-se uma série temporal anômala da temperatura (Figura 2) no norte do Paraguai 

(Figura 1B). Nesse ponto, observou-se a maior frequência de eventos extremos de temperaturas 

elevadas. Na Figura 2 visualiza-se eventos extremos que podem alterar a temperatura média 

mensal em mais de 3ºC (anomalia positiva), mas esses casos em que a anomalia da temperatura 

ultrapassa 3ºC concentram-se nas décadas de 1960, 1970 e 1980.  

Analisando a série temporal (Figura 2) com a transformada rápida de Fourier, identificou-se 

um ciclo temporal de aproximadamente 40 anos e outros com variação interdecenal. Supõem-se 

que o ciclo temporal de menor frequência (40 anos) seja o principal motivo das elevadas 

anomalias positivas da temperatura das décadas de 1960, 1970 e 1980, além disso, acredita-se 

que os ciclos temporais com maior frequência (interdecenal) estejam relacionados ao fenômeno 

ENOS. 



 
 

260 

 

“RIESGOS, VULNERABILIDADES Y RESILIENCIA SOCIOAMBIENTAL 
PARA ENFRENTAR LOS CAMBIOS GLOBALES” 
Santiago (Chile), 03 al 05 de Diciembre 2014 
 
Eje 1 – Teorías y metodologias de riesgos, vulnerabilidades y resiliencia ambiental 
p. 254 – 263  

 
 

  

Figura 2: Anomalias das temperaturas médias mensais, sendo considerado evento extremo as 

temperaturas acima de 1,7ºC (calor Intenso, -19º99’ e -60º) e -1,1ºC (frio intenso, -23º-46’ e -46º-

87’).  

 

Meses muito secos e muito úmidos 

 

Na região subtropical, especialmente na foz do rio da Prata, constata-se elevado número 

de meses muito secos ou úmidos, por exemplo, no período entre 1908 e 2008 observou-se 

aproximadamente 250 meses secos e 250 meses úmidos (Figura 1C e D). 

Comparando o mapa de frequência de meses muito secos (Figura 1C) com o mapa de 

frequência de meses muito úmidos (Figura 1D), observa-se que as secas concentram-se no sul do 

Uruguai e leste da Argentina e a área com meses úmidos abrange latitudes tropicais e 
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subtropicais. Tal distribuição espacial deve estar relacionada com os mecanismos atmosféricos de 

transporte e convergência da umidade.  

Na região da foz do rio da Prata as chuvas são causadas por vários mecanismos 

atmosféricos dinâmicos como, por exemplo, frentes frias, ciclones e complexos convectivos de 

mesoescala. Consequentemente, mudanças na intensidade ou frequência dos referidos 

mecanismos atmosféricos podem causar secas ou excesso de chuvas. Já na região tropical, as 

chuvas estão relacionadas diretamente a circulação de monções, a qual ocorre todos os verões 

austrais. As altas temperaturas continentais favorecem a entrada de umidade para o interior do 

continente, o que gera menores frequências de meses com anomalias negativas da precipitação, 

quando comparado a região da foz do rio da Prata. Mas quando a circulação de monções é 

fortalecida pode haver anomalias positivas da precipitação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Anomalias da precipitação média mensal (-36º75’ e -57º25’), sendo considerado evento extremo 
as anomalias superiores a 30 mm (muito úmido) e abaixo de -30 mm (muito seco). 

 

A série temporal (Figura 3) selecionada no núcleo que registra o maior número de eventos 

extremos (Figura 1C e D) evidencia que anomalias menor que 50 milímetros de chuva pode 

significar evento extremo, pois este volume significa metade da média mensal; bem como é 

possível visualizar que as anomalias positivas apresentam magnitudes maiores do que as 

anomalias negativas, pois estas são obrigatoriamente menores do que a média mensal.     

 Analisando a série temporal com a transformada rápida de Fourier, identificou-se um ciclo 

temporal de aproximadamente 7 anos e outros com maior frequência. O ciclo temporal 

interdecenal (7 anos) pode estar relacionado ao fenômeno ENOS, visto que ele altera o regime 

hídrico da região com frequência temporal semelhante. Mas quando comparamos a série temporal 

com a ocorrência do fenômeno ENOS, constatamos que os eventos El Niño e La Niña estão 

associados a 50% dos casos de eventos extremos.  
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A variabilidade climática é controlada por vários fenômenos, em distintas escalas espacial 

e temporal. Nesse contexto, é necessária maior investigação para explicar os 50% dos eventos 

extremos não relacionados diretamente com o ENOS, principalmente os ciclos temporais das 

séries anômalas que possuem frequências menores do que o ciclo do ENSO (Grimm, 2009).      

 

4. CONCLUSÕES  

A técnica da distribuição de frequência em quartis mostrou-se uma ferramenta de fácil 

operacionalização e eficiente para a identificação de eventos extremos. Além disso, a seleção de 

uma série temporal no núcleo da zona que apresenta maior frequência de eventos extremos 

ajudou identificar e compreender os ciclos temporais e alguns fatores que causaram tal evento.  

A localização dos eventos extremos de temperatura está relacionada ao percurso dos 

sistemas frontais (Reboita, 2010) e a continentalidade da região central da América do Sul. Os 

casos de meses muito frios ocorrem predominantemente no inverno, nesta estação sazonal são 

os sistemas frontais associados ao deslocamento do ar subantártico que causam a diminuição da 

temperatura, consequentemente a maior frequência ou intensidade dos sistemas frontais causam 

anomalias negativas da temperatura. Já os casos de meses muito quentes ocorrem 

predominantemente na primavera, estação sazonal em que inicia-se a circulação de monções, 

sendo que adiantamento dos ventos de monção ou fortalecimento pode causar anomalias 

positivas na temperatura.  

A localização dos eventos extremos da precipitação está associada aos impactos do 

fenômeno ENSO e ao reduzido volume de precipitação na região da foz do rio da prata, quando 

comparada a região tropical (Reboita, 2010). A região subtropical é uma zona de transição dos 

mecanismos atmosféricos tropicais e subpolares (Grimm, 2009), por isso quando há 

deslocamento dos mecanismos de transporte e convergência por fenômenos globais ou de 

mesoescala a região sofre alterações no regime de precipitações.  

Os eventos extremos de precipitação na foz do rio da prata podem ocorrer em qualquer 

estação sazonal, sem predomínio de alguma estação, isso evidência que o ciclo interdecenal é 

mais determinante do que o sazonal na geração das anomalias da precipitação.  
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